KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA 

BIORĘ UDZIAŁ W 5 MAŁOGOSKIEJ GRZE TERENOWEJ DLA ZMOTORYZOWANYCH


	Imię i nazwisko:


.................................................................................................................
	Adres wraz z kodem:


.................................................................................................................
	Numer telefonu, e-mail:



Nr rejestracyjny pojazdu …………….. 

Rodzaj pojazdu 
Motor 

Auto 

Zapoznałem się z regulaminem imprezy, zobowiązuję się do jego przestrzegania i biorę udział w grze na własną odpowiedzialność. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub wypadków nie roszczę sobie żadnych praw wobec organizatorów do odszkodowania.


                                   
         .............................                                                ......................................
          (data)                                                                (podpis)

 




DOTYCZY OSÓB TOWARZYSZĄCYCH NIEPEŁNOLETNICH 

Opiekun: Imię i nazwisko  ………………………………………
Nr.tel. …………………………………………………………….			
Zobowiązuje się do opieki nad osobą niepełnoletnią w trakcie gry i niniejszym do przestrzegania regulaminu gry oraz zaleceń Organizatora. 



………………………………………                ……………………………………
   	podpis Opiekuna				                       podpis niepełnoletniego 




Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury, ul. 11 Listopada 17, 28-366 Małogoszcz 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: processor@poczta.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: - publikacji wizerunku na stronie internetowej Domu Kultury oraz portalach społecznościowych na podst. Art.6, ust 1, lit. a (zgoda osoby) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) - realizacji działań statutowych Domu Kultury oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podst.Art.6, ust 1, lit. c RODO - realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Domu Kultury na podst. Art.6, ust 1, lit. f RODO 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji 5 edycji Małogoskiej Gry Terenowej dla Zmotoryzowanych  , podmioty przetwarzające dane w imieniu Domu Kultury (obsługujące systemy teleinformatyczne, serwer i bazy danych), podmioty świadczące Domowi Kultury usługi konsultacyjne, doradcze, pomoc prawną, podmioty i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa, pracownicy i współpracownicy Domu Kultury w ramach wypełnienia obowiązków służbowych 5) Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas wykonania zadań Domu Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, i/lub przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, i/lub przez czas, w którym Dom Kultury może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych lub obowiązków prawnych. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wzięcia udziału w  5 Małogoskiej Grze Terenowej dla Zmotoryzowanych  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania statutowego Domu Kultury jakim jest 5 MAŁOGOSKA GRA TERENOWA DLA ZMOTORYZOWANYCH . 
Podpis uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna ……………………………...................... 
Zgoda na publikację wizerunku w mediach Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. 
Podpis uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna ……………………………......................


