
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie
ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt
tel. 65 619 34 85 fax 65 358 89 59
e-mail: gok@przemet.pl

NIP 923-169-70-98  
REGON 363350428
Bank BS Wschowa
49 8669 0001 2004 0049 1358 0001

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek, 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek, Piątek 7:30-15:30

…………………………………….. miejscowość i data 

Deklaracja udziału w wydarzeniu (wycieczce)
(osoba niepełnoletnia) 

Ja niżej podpisany/a 

……………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko) 
wyrażam zgodę i deklaruję chęć udziału mojego dziecka 

……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) 
w wydarzeniu (wycieczce) zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w 
Przemęcie 
………………………………………………..…………………………..……. (nazwa wydarzenia)

Informuję, że znany jest mi regulamin, program, miejsce i czas zbiórki oraz miejsce i czas powrotu
oraz  zobowiązuję  się  do  ich  przestrzegania.  Zadeklarowanie  uczestnictwa  w  wydarzeniu
(wycieczce) jest jednoznaczne z obowiązkiem uiszczenia odpowiedniej opłaty, jeżeli takowa jest
wymagana.  Uczestnicy,  którzy  zadeklarowali  udział  w  wydarzeniu  (wycieczce)  nie  mają
możliwości wycofania deklaracji ani zwrotu środków.

Dane osobowe uczestnika wydarzenia (wycieczki): 
Adres zamieszkania ………………………………………………………..……………………….. 
PESEL ……………………………………………………………………………………………….
Numer kontaktowy…………………………………………………………………………………...
Nazwisko i imię, numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sytuacjach zagrożenia życia 
lub zdrowia uczestnika wydarzenia (wycieczki) ………………………….……………………..
……………………………………………………………………………………………….....

Inne ważne uwagi dotyczące stanu zdrowia uczestnika wydarzenia (wycieczki), w szczególności 
uczulenia, przyjmowane leki, choroby przewlekłe itp. …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………….
czytelny podpis



Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie
ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt
tel. 65 619 34 85 fax 65 358 89 59
e-mail: gok@przemet.pl

NIP 923-169-70-98  
REGON 363350428
Bank BS Wschowa
49 8669 0001 2004 0049 1358 0001

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek, 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek, Piątek 7:30-15:30

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem danych uczestników rajdu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie ul. 
Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Natalia Ratajewska; kontakt: kontakt@rodo-leszno.com.pl.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji Dziecięcego Rajdu Rowerowego oraz 
realizacji czynności związanych z imprezą. Wizerunek uczestników może być wykorzystany w celu promocji 
działalności administratora danych.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 
6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach
przez czas określony w tych przepisach.
7. Osoby, których dane osobowe przetwarza administrator, mają prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w rajdzie. Niepodanie danych 
będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie. 
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu

……………………………….
czytelny podpis


