
                Załącznik nr 1do Regulaminu Rajdu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA XXIV WIOSENNY RAJD EKOLOGA

PN.”JUŻ W POWIETRZU WIOSNE SŁYCHAĆ?”

I. Zapoznałam/em się z Regulaminem Rajdu. 
II.  Zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych mojego dziecka w ramach
realizacji w/w Rajdu organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu.
III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji  w/w
Rajdu organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu.
Wyrażam / nie wyrażam**(**niepotrzebne skreślić)  zgody na wykorzystanie wizerunku mojego
dziecka (patrz pkt. II)

(data , podpis rodziców lub opiekuna prawnego)

-----------------------------------------------------
Załącznik nr 1do Regulaminu Rajdu

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

/należy dołączyć do zgłoszenia/

Zgodnie z  art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27 kwietnia  2016r.  w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych jest  Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Tadeusza Kościuszki 2 I p., tel. 16 670 39 69, e:mail: parki@zpkprzemysl.pl
2.Dane osobowe /imię i nazwisko, klasa/ oraz wizerunek uczestnika Rajdu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu organizacji i uczestnictwa w Rajdzie.  Na stronie www
Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu zostaną opublikowane  zdjęcia uczestników Rajdu.
3.Dane podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane  przez okres realizacji zadania,  rozliczenia i zgodnie
z obowiązkiem archiwizacji (5 lat  - zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną)
4.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, do
przenoszenia danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody.
6.Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne, jednakże   niepodanie   danych  w zakresie  wymaganym  przez
administratora  może  skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Rajdzie.
7.Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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