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1. Imię i nazwisko uczestnika..…………………………….………………….…………………………………………… 

2. Wiek uczestnika..…………………………….…………………….…………….…………………………………………… 

3. Miejscowość zamieszkania uczestnika………….…….…………….………………………………………..…… 

4. Telefon kontaktowy uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego..………………………….………….………… 

5. Numer wybranej trasy…………………………………………………………………………………………………….. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/moich i mojego dziecka* zawartych 

w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do organizacji rajdu oraz w celu archiwizacyjnym, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych). Niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości udziału w rajdzie. 

Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, a pełna Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych znajduje się w Regulaminie Rajdu w punkcie VI. 2.  
  

………………………………………..…..…………………………..………………………………………….………………………..…………..……….…………………….. 

                                                                (miejscowość, data i podpis pełnoletniego uczestnika/obojga rodziców/opiekunów prawnych) 
 

7. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku mojego/mojego i mojego dziecka*, przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, 
zarejestrowanych podczas odbioru nagrody, w celach związanych z funkcjonowaniem i promocją GOK 
Buczkowice. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: materiały promocyjne (Gazeta Gminna i inne 
wydawnictwa), strona internetowa GOK (www.gokbuczkowice.com). Równocześnie informujemy,  
iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak: placówki szkolne i przedszkolne z terenu 
gminy Buczkowice, Urząd Gminy w Buczkowicach oraz administratorzy obsługujący systemy 
teleinformatyczne GOK. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2018.1191) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Oświadczam, że 
wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych i dóbr osobistych 
mojego dziecka ani innych praw. Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych 
osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, a pełna Klauzula informacyjna dotycząca 
przetwarzania danych znajduje się w  Regulaminie Rajdu w punkcie VI. 2. Niniejszym oświadczam 
również, że zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem/am poinformowana, iż przysługują mi 
prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, co do ich 
wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.  

 

…………..……………………………………………………….…..………………………………………….………………………..…………..……….…………………….. 

                                                               (miejscowość, data i podpis pełnoletniego uczestnika/obojga rodziców/opiekunów prawnych) 

* właściwe podkreślić 

Załącznik nr 1. KARTA ZGŁOSZENIA NA  

XXII RAJD GÓRSKI „ZIELENIĄ SIĘ BUKI” 
 


