
 

 

 

 

Projekt: „Questy wokół Mrogi - rajd rowerowy szlakami turystycznymi” 

współfinansowany jest ze środków Województwa Łódzkiego” 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” 
NIP: 728-261-07-46, KRS: 0000255081, REGON: 100182854 

95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, tel. 044 714 58 32, fax. 044 714 58 32,                                                  

e-mail: stowarzyszenie.mroga@wp.pl, www.mrogapoleca.pl       

 

„Questy wokół Mrogi - rajd rowerowy szlakami turystycznymi” 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA 

 

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia …………………………………………………………     Wiek………………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr tel. ……………………………................... E-mail …………………………………………………………………………. 

Pesel (w celu ubezpieczenia uczestnika) ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Informuję, że: 

- wybieram trasę: 

 Około 20 km         

 Około 50 km 

 Około 75 km 

- posiadam podstawową wiedzę z zakresu przepisów o ruchu drogowym                               

□ TAK            □ NIE 

- posiadam sprawny technicznie rower wyposażony w niezbędne akcesoria                                                                     

□ TAK             □ NIE 

- nie posiadam żadnych przeciwskazań lekarskich do podjęcia aktywności fizycznej  

□ NIE  POSIADAM PRZECIWSKAZAŃ 

                                   

OŚWIADCZENIA 
Ja (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………. legitymujący/a się 

dowodem osobistym o nr ……………………………. Oświadczam, iż przed przystąpieniem do rajdu 

”Questy wokół Mrogi – rajd rowerowy szlakami turystycznymi” szczegółowo zapoznałem/am 

się z regulaminem imprezy – akceptuję warunki regulaminu, a także z ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia OC i NNW jakimi zostanę objęty/a jako uczestnik imprezy. 
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Oświadczam, że: 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w czasie trwania imprezy 
pn. ”Questy wokół Mrogi – rajd rowerowy szlakami turystycznymi” w mediach 
elektronicznych (strona internetowa: www.mrogapoleca.pl, profil społecznościowy 
Facebook: LGD Stowarzyszenie Mroga) celem promocji realizowanego przedsięwzięcia. 
 
 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których 

dane dotyczą: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności 

Lokalnej „Mroga” [ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki], oraz po ich przekazaniu wraz ze sprawozdaniem 

końcowym z realizacji zadania - , Zarząd Województwa Łódzkiego. 

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, jako admirator danych osobowych, 

zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów  - 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), a także wydanych na podstawie tego rozporządzenia i tego prawa, w szczególności do 

realizacji obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 tego rozporządzenia, a przed rozpoczęciem 

przetwarzania danych osobowych – do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa 

w art. 32 tego rozporządzenia. 

3. Realizując obowiązek określony w art. 13 i 14 rozporządzenia wskazanego w punkcie 2, Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” informuje w szczególności, ze odbiorcami zbieranych 

danych są: Województwo Łódzkie, a także, że te dane mogą być przekazane innym podmiotom 

uprawnionym tj.: Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, organy 

kontroli skarbowej oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli i audytu w zakresie 

realizowanej Umowy.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 

3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.  

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do 

danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia 

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

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w projekcie. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 
 
 
       ………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                 DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

http://www.mrogapoleca.pl/

