
 

Zgłoszenie do loterii promocyjnej „Sportowa Gmina! Sulmierzyce 2019” 
 

Zgłaszam swój udział  do loterii promocyjnej „Sportowa Gmina! Sulmierzyce 2019” 

 

Imię i nazwisko: ___________________________________ 

 

Nick w aplikacji Endomondo: ____________ 

 

Telefon kontaktowy: ________________________ 

 

Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo loterii promocyjnej 

poprzez jazdę na rowerze. 

 

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętność poruszania się 

rowerem po drogach.  

 

Biorę udział w loterii na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność 

prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.  

 

W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić:  

 

___________________________________________ 
imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy  

 

 

         ……………………………. 

                                                                                                                       data i podpis 

 

Stosownie do art. 13 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 

(RODO) informujemy, że: 

1. Administratorami podanych przez Ciebie danych będzie Gmina Sulmierzyce 

2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: sulmierzyce@gminyrp.pl  

3. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji loterii. 

4. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest uzasadniony interes administratora.  

5. Twoje dane będą nie będą przekazywane.  

6. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny dla organizacji loterii.  

7. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia zakresu, w którym przetwarzamy 

Twoje dane. 

8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), co do 

przetwarzania Twoich danych osobowych 

9. Podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe, do udziału w loterii.   

   

 

     ....................................................   Czytelny podpis i data 

 

 

 



 

                          ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 

 

                                                                                  ……………………….., dn.  …………..  
                      (miejscowość) 

 
…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….    
 (imię i nazwiso) 

 

 

                           

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku podczas wydarzeń związanych 

z loterią promocyjną „Sportowa Gmina! Sulmierzyce 2019” oraz wykorzystanie tego 

wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć w mediach społecznościowych (Gminy Sulmierzyce, 

Klubu Strzeleckiego 10), publikacjach prasowych, biuletynach i stronach internetowych. 

 

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

( imię i nazwisko) 

Podstawa prawna: 

1. ROZPORZĄDZENIE 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 (RODO); 

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z  2017 r. poz. 

880 ze zm.). 

 

..…………………..………………………….. 

 

..………………………………………………. 

                                                         (czytelny podpis) 


