KARTA UCZESTNICTWA
IV TURYSTYCZNY RAJD ROWEROWY PRUDNIK 2019
Na podstawie art. 13 Rozporzqdzenra Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnta
27 kwretnia20l6 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w zwrqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
9 5 I 46 I WE, or ganrz,ator informuj e co nastgpuj e :

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Kierownik Agencji Promocji i
Rozwoju Gminy Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Rynek L
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Agencii
Pron'rocji i Rozwoju Gminy Prudnik, 48-200 Prudnik
ul. Rynek l, tel.77 4376655, adres email: promocja@prudnik.pl
3) Dane osobowe Ucze.stnika przetwarzane s4 w zwrEzku z udzial.em w Turystycznym
Rajdzie Rowerowym ,,Sladami Franciszka Surmiriskiego i Stanislawa Szozdy - legend
polskiego kolarstwa" organizowanym przez Gming Prudnik - Agencjg Promocji i Rozwoju
Gminy Prudnik w celu naboru, organrzacjr r rozhczenia Rajdu i imprez towaruyszqcych oraz
informacji i promocji Rajdu z wykorzystaniem danych, na przetwaruanie kt6rych wyrazono
zgodg, na podstawie:
- Art.6 ust. 1 lit. ,,a" Rozporzqdzema Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161697 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob frzycznych w zwiqzku z przelwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptyu.u takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE - zgoda wystawcy;
- Afi, 6 ust. I lit. ,,f ' Rozporuqdzenra Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161697 z dnia
27 l<wietnia20l6 r. w sprawie ochrony osob frzycznych w zwrEzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE. - zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia ochrony obiekt6w i mienia
adrm in istratora;
- Regulaminu Turystyaznego Rajdu Rowerowego ,,Sladami Franciszka Surmiriskiego i
Stanislawa Szozdy - legend polskiego kolarstwa";
4) Odbiorcami danych osobowych Uczestnika bgd4 podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepis6w prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmiotu
zewnEtrznego, kt6rym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych,
nre di a, fi rm y s erwi suj 4ce pro gramy i nformatyc zne Or gantzatoru;
5) Dane osobowe Uczestnika przechowywane bgd4 w celu przekazywania informacji o
wydarzeniach organizowanych przez Gming Prudnik. Kry'teria ustalania okresu
przechowywania danych osobowych wynikaj4 z RozporzEdzenia Rady Ministr6w z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rueczowych wykaz6w akt
oraz instrukcji w sprawre organrzacji i zakresu dzialanra archiw6w zaI<Ladorych wyl4cznie do
cel6w archiwalnych w interesie publicznym, do ce16w badah naukowych lub historycznych
lub do cel6w statycznych oraz arI.89 ust. 1, Rozporzqdzenia.
6) Uczestnik posiada prawo do Z4danta dostEpu do danych osobowych otaz prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwuzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym
momencie;
7) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a kons€kWencj4 niepodania danych jest brak
mozliwo Sc i udzialu w Raj dzie.

Prudnik, 27.04.2019 r.
Imie i nazwisko

sig w stanie zdrowra pozwalajqcym mi 'na
w IV Turystycznym Rajdzie Rowerowym ,,Sladami Franciszka
Ofwradczam, 12 znajdujg

i

Stanislawa Szozdy - legend polskiego kolarstwa", kt6ry
oraz posiad am w aZne ubezpieczenie.
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