
 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa 

na Rajd Rowerowym Miodowym Szlakiem Rowerowym  

w dniu 17.09.2022 r. 

 
 

Lp. 
Imię i nazwisko 

uczestnika oraz PESEL* 

Informacje o uczestniku – proszę 

zaznaczyć prawidłowe* 
Kontakt z uczestnikiem* 

1. 

Imię: 

 

…………………………… 

 

Nazwisko: 

 

……………………………. 

 

PESEL: 

 

……………………………. 

 

 

• Jestem osobą pełnoletnią  

 

TAK  /NIE 

 

 

• Jestem mieszkańcem obszaru 

Stowarzyszenia LGD Stobrawski 

Zielony Szlak / Członkiem 

Stowarzyszenia LGD Stobrawski 

Zielony Szlak   

 

TAK / NIE 

 

Adres e-mail:  

 

……………………………….… 

 

 

Telefon:  

 

………..……………….………. 

 

 

Formularz należy przesłać na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl lub dostarczyć osobiście do biura 

Stowarzyszenia do dnia 14.09.2022 r.  

 

Oświadczam, że: 

 

1. Powyższe dane są prawdziwe i aktualne; 

2. Stan mojego zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Rajdzie Rowerowy Miodowym Szlakiem Rowerowym 

w dniu 17.09.2022 r. 

3. Posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach.  
4. Zapoznałem(łam) się z dostępną na stronie www.eurogalicja.org Klauzulą informacyjną dla uczestników 

projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” i akceptuję 

wszystkie jej postanowienia. (Brak zgody uniemożliwia udział w rajdzie). 

5. Zapoznałem(łam) się z dostępnym na stronie www.eurogalicja.org Regulaminem Rajdu  

i akceptuję wszystkie jego postanowienia. (Brak zgody uniemożliwia udział w rajdzie). 

6. Zapoznałem(łam) się z dostępnym na stronie www.eurogalicja.org Regulaminem konkursu wiedzy  

o LGD, sporcie i ekologii i akceptuję wszystkie jego postanowienia. (Brak zgody uniemożliwia udział  

w rajdzie). 
 

 
______________________                                                   ________________________________ 

        Data               Czytelny podpis osoby deklarującej uczestnictwo 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.glab@umwo.opole.pl


 

 

 

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ 

WYKORZYSTAWNIE WIZERUNKU 

 

 

………………………………………………… 

  (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, numer 

PESEL, e-mail, telefon komórkowy, jak również wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez 

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak (Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki), KRS: 

0000263006,  

NIP: 7521410218, e-mail. lgd@stobrawskiszlak.pl, w celu zapisania mnie na Rajd Rowerowy Miodowym Szlakiem 

Rowerowym, który odbędzie się w dniu 17.09.2022 r., a także aby udokumentować oraz rozliczyć to działanie przez 

ww. Stowarzyszenie. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w przestrzeni publicznej, na portalach internetowych 

prowadzonych przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak, w lokalnych mediach, materiałach 

promocyjnych, informatorach oraz innych publikacjach wydawanych przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski 

Zielony Szlak. 

Zgoda jest dobrowolna, ale stanowi warunek uczestnictwa w Rajdzie. Nie udzielenie jej, bądź wycofanie zgody 

skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Rajdzie. 

 

 

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

                                                                                     (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

(dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą) 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek 

poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych 

osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.  

1. Administrator 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak (Dobrzeń 

Wielki, ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki), KRS: 0000263006, NIP: 7521410218, Regon: 160104422. 

Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel. 667 983 637 lub pisząc na adres e-mail. 

lgd@stobrawskiszlak.pl.  

2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych 

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie zadań niezbędnych do realizacji projektu 

współpracy pn. „EKOLOGIA, REKREACJA, PROMOCJA, ZDROWIE. Rozwijanie postaw proekologicznych 

i prozdrowotnych poprzez utworzenie szlaków turystycznych, wymianę doświadczeń oraz promocję produktów 

lokalnych obszarów partnerskich LGD”, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Stobrawski Zielony Szlak, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.3„Przygotowanie i realizacja działań  

w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisania Cię na Rajd Rowerowy Miodowym Szlakiem 

Rowerowym, który odbędzie się w dniu 17.09.2022 r., a także aby udokumentować oraz rozliczyć to działanie. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest  Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO1).  

 

 
1 Tj. 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) 

mailto:lgd@stobrawskiszlak.pl
mailto:lgd@stobrawskiszlak.pl


 

 

 

3. Kategorie odbiorców 

W celu realizacji naszych zadań możemy przekazywać Twoje dane osobowe do podmiotów, które z nami 

współpracują. Starannie weryfikujemy, czy posiadają oni stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były 

bezpieczne. Twoje dane mogą trafić również do Lokalnej Grupy Działania uczestniczącej wraz z nami w 

realizacji projektu współpracy, o którym mowa w pkt 2 powyżej. Twoje dane mogą również trafić do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

4. Okres przetwarzania. 

Planujemy przechowywać Twoje dane przez do zakończenia okresu trwałości projektu współpracy, o którym 

mowa w pkt 1 (tj. nie krócej niż do końca 2028 r.)                                                            

5. Twoje uprawnienia.  

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, do żądania ich 

uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych. Bardziej szczegółowo kwestie Twoich 

uprawnień regulują przepisy RODO. W niektórych sytuacjach przepisy tego rozporządzenia mogą 

uniemożliwiać realizację jednego lub kliku  z wymienionych wyżej uprawnień. Masz również prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo 

przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz również dochodzić swoich praw na drodze sądowej 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je 

chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej). 

 

 


