
II Raciąski Rajd Rowerowy 

„Podróż przez XX - lecie 

21 lipca 2018 rok 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika 

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko 
 

 

Numer telefonu  

e-mail  

Oświadczenie 
 

1. Zapoznałem/łam się z regulaminami: ogólnym ,,II Raciąskiego Rajdu Rowerowego”, zgadzam 

się z jego postanowieniami i jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Raciążu (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż.  

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż lub drogą e-mailową pod adresem: 

sekretariat@miastoraciaz.pl. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą 

oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i innych nakładających na 

samorząd gminny obowiązek ustawowy. 

5. Przetwarzanie odbywa się w związku z udziałem w II Raciąskim Rajdzie 

Rowerowym. 

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na 

podstawie przepisów prawa. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak konieczne jest to do prawidłowego 

rozliczenia rajdu. Dane kontaktowe będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo 

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

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
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12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych spowoduje brak 

możliwości udziału w rajdzie. 

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

                                                                             Data i podpis uczestnika 

      

                                                                     .................................................. 

    

 Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie:  
 

 faksem – 23/ 679 18 65  

 drogą elektroniczną – sekretariat@miastoraciaz.pl  

 pocztą – Urząd Miejski w Raciążu, Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż 

 osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Raciążu,  pokój numer 2  


