DEKLARACJA UCZESTNICTWA W RAJDZIE ROWEROWYM
„Rajd Rowerowy Tropem Mądrej Sowy”
Ja ………………………………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna)*
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania i do korespondencji)
telefon kontaktowy ……………………………………………………………………
deklaruję udział swój/ córki / syna/ * ……………………………………………………………………………………
w rajdzie rowerowym organizowanym przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance.
Udział w rajdzie „Rajd Rowerowy Tropem Mądrej Sowy” jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika.
…………………………………………………………………………
Podpis uczestnika / rodzica / opiekuna*

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że startuję w rajdzie „Rajd Rowerowy Tropem Mądrej Sowy”, organizowanym przez Bibliotekę
Publiczną i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance, na własną odpowiedzialność, akceptuję regulamin rajdu,
nie mam przeciwwskazań lekarskich
od organizatorów rajdu.

co do udziału w rajdzie, a w razie wypadku nie będę dochodził/a odszkodowania

Oświadczenie dotyczące procedur zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
w trakcie epidemii COVID-19
 Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za
podjętą decyzję związaną z udziałem w „Rajdzie Rowerowy Tropem Mądrej Sowy”
dn. 14 lipca 2021 r., organizowanym przez BPiCK w Trzciance.
 Oświadczam, że nie posiadam infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 Oświadczam, że zaopatrzę się w indywidualne osłony nosa i ust.
 Oświadczam, że osoby zamieszkujące ze mną nie są objęte kwarantanną, ani nie pozostają w izolacji.
 Oświadczam, że zapoznała(e)m się z „Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
obowiązujących w BPiCK”.
 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przed rozpoczęciem rajdu rowerowego oraz w razie
potrzeby podczas trwania rajdu.

…………..…………
(data )

....……..…………………………………………………………
(czytelny podpis)

Oświadczenie dotyczące procedur zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w trakcie
epidemii COVID-19
 Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub
opiekunów, jak i innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję
związaną z udziałem dziecka w „Rajdzie Rowerowy Tropem Mądrej Sowy” dn. 14 lipca 2021 r.,
organizowanym przez BPiCK w Trzciance.
 Oświadczam, że dziecko nie posiada infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.
 Oświadczam, że zaopatrzę dziecko w indywidualne osłony nosa i ust.
 Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące z dzieckiem nie są objęte kwarantanną, ani nie
pozostają w izolacji.
 Oświadczam, że zapoznała(e)m się z „Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
obowiązujących w BPiCK”.
 Zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka w przypadku wystąpienia u dziecka
niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka przed rozpoczęciem rajdu rowerowego
oraz w razie potrzeby podczas trwania rajdu.

…….………..............................
(data )

....……..…………………………………………………………
(czytelne podpisy rodziców/ opiekunów prawnych)

Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (o gólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych
w deklaracji uczestnictwa w zajęciach jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny
w Trzciance z siedzibą przy ul. Sikorskiego 22.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jarosław Wieczorek, e -mail: jarek@pcnet.com.pl, Tel. 67/216 84 00.
3. Uczestnicy zajęć przystępując do nich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko
uczestnika i opiekuna, PESEL, adres, tel. kontaktowy), wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1
lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych
związanych z realizacją zadania.
5. Dane osobowe uczestników zajęć będą przetwarzane do celów promocyjnych i statystycznych BPiCK
w Trzciance.
6. Wizerunek może być umieszczany w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie Biblioteki
Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance oraz mediach, stronie internetowej i
portalach społecznościowych Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w
Trzciance.
7. Uczestnikom zajęć w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych przez uczestników zajęć jest wymagane dla prawidłowej realizacji
zadeklarowanych zajęć.
9. W oparciu o dane osobowe uczestników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w
tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

……………………….
(data)

……………………………………
(czytelny podpis)

