
Załącznik nr 2 do Regulaminu przejazdu rolkowego Tajemniczy ogród w dn. 9.07.2022 r. 

 

 

Halasy, dnia …………………………… 

 

 

 

KARTA ROLKARZA 

dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich 
 

 
Dane Uczestnika: 
Imię i nazwisko: 

 

 

 

Data urodzenia: 

 

 

 

Dane kontaktowe: 

Adres zamieszkania: 

 

 

 

Numer telefonu do kontaktu: 

 

 

 

Dane Rodzica lub Opiekuna Prawnego (wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich)  

Imię i nazwisko: 

 

 

 

Numer telefonu do kontaktu: 

 

 

 

 

 

Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka / swoje uczestnictwo w Przejeździe rolkowym 

Tajemniczy Ogród.* 

 

 

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

(miejscowość, data)                       (podpis) 

 

* zaznaczyć właściwe 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Przejazdu i akceptuję jego 

treść. Oświadczam również, że biorę pełną odpowiedzialność za udział mojego dziecka/ 

swój udział* w Przejeździe oraz ponoszę pełną odpowiedzialność prawną i materialną za 

ewentualne szkody powstałe w czasie trwania rajdu. Oświadczam, że nie mam/ dziecko 

nie ma* żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w imprezie. Przyjmuję 



do wiadomości, że Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim 

nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników Przejazdu do domu.  

 

 

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

(miejscowość, data)                       (podpis) 

 

* niewłaściwe skreślić 

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku 

mojego dziecka w materiałach promocyjnych i dokumentujących działalność Gminnego 

Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim.  

 

 

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

(miejscowość, data)                       (podpis) 

 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

Wyrażam / nie wyrażam zgodę/-y* na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, w celu przesyłania mi informacji o działalności 

i ofercie Ośrodka Kultury. Podanie danych w celach przesłania informacji jest 

dobrowolne, a klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia i 

usunięcia. 

 

 

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

(miejscowość, data)                       (podpis) 

 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, 

Wysokie ul. Rudnicka 36, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. 531929507, e-mail: gok@miedzyrzecgmina.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dariusz Nowak, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

info@dn.net.pl lub listownie na adres siedziby GOK z dopiskiem „Dane osobowe”. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych,  

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolnie wyrażonej zgody) w celu publikacji przez Administratora wizerunku  

w materiałach promujących i dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.  



4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Gminnego Ośrodka 

Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze 

zawartej z nimi umowy oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia działań w ramach Przejazdu rolkowego 

Tajemniczy ogród w dniu 9.07.2022 r.,, natomiast dane osobowe oraz w postaci wizerunku przetwarzane na podstawie 

Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO jest 

obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. 1991, Nr 144 poz. 493), natomiast podanie danych na postawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO (zgoda) jest dobrowolne. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również 

nie będą podlegać profilowaniu. 
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