
   

  Szczebrzeszyn, dn . ..........................................  
 

 

TERENOWY RAJD PIESZY – Szczebrzeszyn 2019r. 
 

OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika* 

dotyczące przetwarzania danych i wykorzystania wizerunku  

 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA   …………………………..………………………………………………..………………………………………………..…… 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w  Terenowym Rajdzie Pieszym organizowanym  przez  Miejski Dom 
Kultury w Szczebrzeszynie (nie dotyczy osób pełnoletnich)  

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam  się z  Regulaminem Rajdu i respektuję wszystkie jego punkty. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka/moich* przez Miejski Dom Kultury   

w Szczebrzeszynie w celu realizacji Terenowego Rajdu Pieszego organizowanego przez Miejski Dom Kultury  
w Szczebrzeszynie. 

  
 

                                                                                                                                                        ……………...…………………………………                     
                                                                                                                                                            podpis rodzica/uczestnika* 

 
 
Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie wizerunku mojego 

dziecka/mojego*, utrwalonego podczas Terenowego Rajdu Pieszego na stronie internetowej: mdk.szczebrzeszyn.pl  
w celu promocji Rajdu. 
 
 
                                                                                                                                                        ……………...…………………………………                     
                                                                                                                                                            podpis rodzica/uczestnika* 
 

                                                                                                                                                                                              
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że: 
1.Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie, ul. Sądowa 3, 22-460 
Szczebrzeszyn. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem IODO@zeto.lublin.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu realizacji Terenowego Rajdu Pieszego 
organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie.  
4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa. 
5. Odbiorcą danych osobowych jest uprawniony podmiot dostarczający stronę internetową. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji i promocji Terenowego Rajdu Pieszego 
organizowanego  przez  Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie.  
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do 
wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz 
prawo do ograniczenia przetwarzania.  
9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

……………………………………………………. 
                                            podpis rodzica/uczestnika*  
* niepotrzebne skreślić 
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