
 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 

NA SPACER PO OSTRZESZOWIE 
 

W przypadku osoby niepełnoletniej kartę zgłoszenia musi wypełnić rodzic lub opiekun prawny. 

Karta jest ważna w momencie uzupełnienia wszystkich danych oraz złożenia podpisu. 

 

DANE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko: 
 

Data urodzenia: 
 

DANE KONTAKTOWE 

Adres zamieszkania: 
 

Numer telefonu do kontaktu: 
 

Adres e-mail: 
 

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO (wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich) 

Imię i nazwisko: 
 

Numer telefonu do kontaktu: 
 

Adres e-mail: 
 

 
 

Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka / swoje uczestnictwo* w Spacerze po Ostrzeszowie w terminie                        

4 września 2021 r. 

 

Podczas spaceru dziecko będzie przebywało pod opieką .................................................. (dotyczy dzieci do 18 r.ż. 

włącznie) 

 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam* się z regulaminem spaceru, akceptuję jego treść. 

Oświadczam również, że biorę pełną odpowiedzialność za udział mojego dziecka / swój udział* w spacerze                 

oraz ponoszę pełną odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne szkody powstałe w czasie trwania 

spaceru. Oświadczam, że nie mam / dziecko nie ma* żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału                         

w w/w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”                

nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników spaceru do domu. 

 

 

 
………………………….. ………………………………… 

        (miejscowość i data)                   (podpis) 

 

 

 

 

 

 
*niewłaściwe skreślić 

 



 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”,                      

ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów – danych osobowych: 

- wizerunku  

- imienia i nazwiska 

- adresu  

- numeru telefonu 

 

………………...…………………………..…………... 

(imię i nazwisko osoby) 

niezbędnych do organizacji oraz utrwalonego podczas Spaceru po Ostrzeszowie organizowanego w dniu 04.09.2021r. 

Zdjęcia i materiały audiowizualne będą zamieszczone na stronie internetowej, profilu Facebook administratora danych,     

prasie lokalnej oraz  w innych zwyczajowo przyjętych formach uwieczniania wydarzeń takich jak: publikacje, kroniki.                 

Pozostałe Dane osobowe zbierane są w celu ubezpieczenia uczestników spaceru i jego organizacji. 

Przetwarzanie danych ma na celu prezentację i propagowanie działalności administratora oraz zachowania 

bezpieczeństwa uczestników. 

Zostałam/em poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdej chwili cofnięte -  chyba że jej 

odwołanie nie będzie możliwe ze względu na zaistniałe skutki przetwarzania. 

 

 

………….…………… 
(miejscowość, data) 

 

 

 
 

 

 

        ……………………………… 
       (czytelny podpis osoby) 

 

 

 
 

 

 
 

 

   
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 , art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w s prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy                                   

95/46/WE (Dz.Urz.UEL.2016 Nr 119 st. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informuję  że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

  Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” 

z siedzibą:  ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów 

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować przez ad res e-mail: 

olgd@olgd.org.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prezentacji i propagowania działalności administratora, na podstawie udzielonej zgody                                               

(art. 6 ust. 1 pkt a RODO).  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publikujące w/w materiały oraz wszystkie osoby korzystające z mediów podanych   w zgodzie, a także 

podmioty upoważnione z mocy prawa oraz takie z którymi została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto odbiorcą 

danych będzie firma ubezpieczeniowa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do cofnięcia zgody lub do ich usunięcia z mediów . 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz brak zgody uniemożliwi uczestnictwo w Spacerze po Ostrzeszowie.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO 

 

http://późn.zm/

