
Załącznik do Regulamin naboru uczestników 

wycieczki integracyjnej w ramach projektu „Sportowa 

Gmina! Sulmierzyce 2019” 

 

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W WYCIECZCE INTEGRACYJNEJ W 

RAMACH PROJEKTU „SPORTOWA GMINA! SULMIERZYCE 2019” 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYCIECZKI 

 

   1. Imię i nazwisko ........................................................................................................ 

   2. Nick w aplikacji „OdLOTTOwa Jazda    ........................................................ 

   3. Nr telefonu ……………………………………………. 

 

       

 …………………………………………….. 

                                                                                                                            (podpis) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z 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 oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”,  

Gmina Sulmierzyce informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sulmierzyce, z siedzibą przy ul. 

Urzędowej 1, 98-338 Sulmierzyce 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji wycieczki 

integracyjnej. 

3. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1. lit c 

RODO.  

4. Gmina Sulmierzyce nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, , prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych,. Ze względu na fakt, iż przesłanką przetwarzania 

danych nie jest zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za 

wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  

7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), 

którym Gmina Sulmierzyce zleca wykonanie czynności mogących wiązać się 

przetwarzaniem danych osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane nie będą 

podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie Pani danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

 

 

 

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

           (data)                                                                                                        (podpis rodzica /opiekuna) 

 

 


