
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgłaszam Swój udział w …………………………………………………………………. 
(nazwa wydarzenia) 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………  

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………….  

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

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i Zasadami wydarzenia i zobowiązuje się ich 

przestrzegać.  

Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w wydarzeniu.  

Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć z moim wizerunkiem oraz wielokrotne i 

nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć przez organizatorów wydarzenia.  

Ja, niżej podpisany oświadczam iż:  

󠄀 biorę udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność oraz zostałem poinformowany i 

przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej, cywilnej i 

moralnej za udział w wydarzeniu osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz 

skutki wypadków.  

󠄀 zostałem poinformowany, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty 

materialne uczestników poniesione podczas trwania wydarzenia.  

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych 

przeze mnie dobrowolnie, tj. nazwiska i imienia, stanu zdrowia, do celów organizacyjnych.  

Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  

 

 

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

Data                                                                                      Czytelny podpis uczestnika 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie BOCIAN KRiS. 

Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia przetwarzane będą wyłącznie do celów 

związanych z organizacją danego wydarzenia i jego promocji, nie będą one przekazywane 

innym odbiorcom. Dane zostaną usunięte po zakończeniu wydarzenia i związanej z nim akcji 

promocyjnej.  

 

 



 

 

 

Klauzula informacyjna stosowana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, 

której dane dotyczą. 

 

Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie BOCIAN KRiS z siedzibą 

w Brańszczyku przy ul. Bielińskiej 13, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi 

operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych tj: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

datę urodzenia, numer telefonu oraz adres e-mail. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji danej inicjatywy i mogą być 

udostępniane innym odbiorcom w związku z jej promocją. 

3. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w danym wydarzeniu, w przypadku 

niepodania danych niemożliwe jest uczestnictwo w nim danej osoby. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania danego wydarzenia, a 

także przez okres trwania akcji promocyjnej. 

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Stowarzyszenie BOCIAN KRiS z siedzibą w Brańszczyku, ul. Bielińska 13, numer KRS 0000668330 

w celach organizacyjnych danej inicjatywy. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

  

 

 

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

       (miejscowość i data)          (własnoręczny podpis) 


