
        Załącznik do Regulaminu   

                    V Międzypokoleniowego Rajdu  

                    Rowerowego 02.10.2021 r. 

  

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany 

 

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

(imię, nazwisko i nr tel.) 

Urodzony dnia …………………………………………………… 

   (dd-mm-rok) 

wyrażam zgodę na udział w V Międzypokoleniowym Rajdzie Rowerowym odbywającym się dnia 

02.10.2021 r. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem V Międzypokoleniowego Rajdu 

Rowerowego i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

Zgłaszam udział osoby/osób niepełnoletnich i ponoszę za nie odpowiedzialność: 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

  (imię, nazwisko i stopień pokrewieństwa, data urodzenia)              

 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

  (imię, nazwisko i stopień pokrewieństwa, data urodzenia)              

 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

  (imię, nazwisko i stopień pokrewieństwa, data urodzenia) 

                

4. ………………………………………………………………………………………………… 

  (imię, nazwisko i stopień pokrewieństwa, data urodzenia) 

 

 

 

................................................................................ 
                                                data i czytelny podpis uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Wołomina z siedzibą w Wołominie, 

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

w celu i zakresie niezbędnym do realizacji V Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku do celów promocyjnych 

V Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego. 

 

 

................................................................................ 
                                                data i czytelny podpis uczestnika 

 



 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 

05-200 Wołomin; 

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Ochrony Danych. Z inspektorem 

można skontaktować się przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem iod@wolomin.org.pl ; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 

w celu niezbędnym dla potrzeb realizacji V Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego na podstawie 

Pani/Pana oświadczenia woli. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Wydziału Planowania Rozwoju 

i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie, firma ubezpieczeniowa oraz podmioty z którymi 

Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie 

systemów informatycznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od chwili zakończenia akcji, 

a następnie zostaną zniszczone; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile 

prawo to nie zostało ograniczone na podstawie odrębnych przepisów; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w V Międzypokoleniowym 

Rajdzie Rowerowym. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału w Rajdzie. 

 
        

 

mailto:iod@wolomin.org.pl

