
DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
 

Wyścig Rowerowy z okazji Otwarcia Sezonu Rowerów Miejskich ŁoKeR 2019 na ulicy Zawadzkiej 
26 kwietnia 2019 

 
Nazwisko i imię : ...............................................................................................Data urodzenia ....................................... 

Adres zamieszkania: .......................................................................................................................................................... 

Email....................................................................................Telefon kontaktowy: .............................................................. 

 
1. Akceptuję Regulamin i zgadzam się na uczestnictwo w Wyścigu Rowerowym z  okazji Otwarcia Sezonu Rowerów Miejskich 

ŁoKeR 2019 w dniu 26.04.2019 organizowanych przez Miasto Łomża oraz MOSIR Łomża na obszarze ulicy Zawadzkiej. 
2. Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w wydarzeniu oraz zostałem poinformowany,                       

że organizator oraz osoba prowadząca nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 
podczas zajęć. 

3. Wydarzenie jest dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www 
administratora danych lub przekazywane mediom. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniu w zakresie ich imienia, 
nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości mogą być publikowane  na stronach www administratora danych lub przekazane 
mediom za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego. 

 
 

KLAUZULA FORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016  roku. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 
a) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży z siedzibą: ul. Zjazd 18, 18 – 400 Łomża,                       
Tel./fax: 86 215 06 05, adres e-mail sekretariat@mosir.lomza.pl. 
b) W zakresie danych przetwarzanych w formie wizerunku jest Urząd Miejski w Łomży reprezentowany przez Prezydenta Miasta Łomża              
z siedzibą w Łomży pod adresem pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża e-mail:  prezydent@um.lomza.pl 
2. Administrator- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wyznaczył inspektora Ochrony Danych (IOD); z którym skontaktować się można 
poprzez e-mail: ochronadanych@mosir.lomza.pl 
Administrator – Urząd Miejski w Łomży wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym skontaktować się można poprzez e-mail: 
a.kondraciuk@um.lomza.pl lub numer telefonu 86 215 67 33,3.  
3. Państwa dane  osobowe  przetwarzane będą w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  
RODO, oraz Regulaminu uczestnictwa w II Łomżyńskim Wyścigu Rowerowym ŁoKeR. 
4. Państwa dane osobowe, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 
5. Państwa dane osobowe, mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym  lub uprawnionym organom wyłącznie na podstawie  
przepisów prawa bądź stosownie do wyrażonej przez Państwa zgody. 
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji zadania  lub do czasu żądania usunięcia danych. 
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora. 
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Państwa danych niezgodnie z celem 
ich przetwarzania. 
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości  uczestnictwa  
Wyścigu Rowerowym z okazji Otwarcia Sezonu Rowerów Miejskich ŁoKeR 2019. 
 
 Oświadczam, że zapoznałem się z wyżej wymienioną klauzulą informacyjna i zgodnie Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych, w tym zamieszczanie mojego wizerunku utrwalonego podczas uczestnictwa w Rowerowym 
Wyścigu ŁoKeRowym za pośrednictwem dowolnego medium przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży oraz 
Urząd Miejski w Łomży. 

 

 

                 ..............................................................…                                                ............................................................... 
                              / miejscowość, data /                                                                                               / czytelny podpis / 

 


