
 

 

  

 

  

 

 

XXI MIĘDZYNARODOWE ZAWODY DRWALI W BOBROWIE 2022 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Nazwisko 

 

 

Imię 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Data urodzenia 

 

 

Nr telefonu 

 

 

Firma/szkoła  

 

 

e-mail 

 

 

Rezerwacja noclegu  

  

           TAK                        NIE 

 

             w dniu…………………… 
 

 

Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin.  

 

 

 

………………………………..    ………………………………….. 

     miejscowość, data       podpis zawodnika  

 

                                                                            

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 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 wyrażam zgodę(zaznaczyć 

* )  na przetwarzanie niżej wymienionych danych osobowych. Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania 

danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie: 

 

Lp. 
Zakres danych – 

zgoda 
Cel przetwarzania Odbiorcy  

1. 
Dane osobowe zawarte 

w karcie zgłoszenia, 

wizerunek 

* dokumentacja związana z organizacją XXI Międzynarodowych 

Zawodów Drwali w Bobrowie 

* publikacja wizerunku na stronie  internetowej, 

* publikacja wizerunku w mediach i na  portalach społecznościowych. 

-GOKSiR  

w Rudnikach 

 

 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119) zwanym dalej RODO organizator informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest GOKSiR w Rudnikach, ul. Okólna 2, 46-325 Rudniki 

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: kultura@rudniki.pl lub 

telefonicznie pod nr tel. 34/3595068 

3. Dane osobowe będą przetwarzane z w/w celami. 

4. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 

wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz produkcji filmowych. 

5. Dane osobowe  mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

7. Ma Pan/Pani prawo do: 

-dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 

-żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

-wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO; 

8.    Dane osobowe będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny. 

9.     Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia     

udziału w XXI Międzynarodowych Zawodach Drwali w Bobrowie.  

        

 

 

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

                                                                                                                                     podpis                                     

           

mailto:kultura@rudniki.pl

