
KARTA ZGLOSZENIA NA SPŁYW KAJAKOWY 

 

 „Spływ Kajakowy na rzece………………….” w dniu …………20….. roku  

wypełnia uczestnik spływu:  

 

1. Zgłaszam swój udział w Spływie Kajakowym na rzece ………………….. organizowanym 

w dniu ……………………… 

2. Imię i nazwisko ………………………………………………….. 

  

PESEL ……………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Spływu Kajakowego i zobowiązuję się go 

przestrzegać.  

4. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w spływie kajakowym w dniu 

…………………….  

5. Oświadczam, że wezmę udział w szkoleniu instruktażowym poprzedzającym spływ.  

1) Wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć z moim wizerunkiem oraz na wielokrotne i 

nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć z moim wizerunkiem przez 

organizatorów imprezy. Zgoda na rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, 

utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć z moim wizerunkiem na wszystkich 

znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych.  

 

___________________ ____________________________ data podpis uczestnika spływu 

 

…................................................. Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

osobę, której dane dotyczą Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gospodarstwo 

Agroturystyczne ”Stajnia Księstwo” Jacek Piotrowski Księstwo 2 06-300 Przasnysz moich 

danych osobowych w postaci: danych zamieszczonych we wniosku, tj.: imię i nazwisko, data 

urodzenia, PESEL, adres zamieszkania oraz nr telefonu w celu możliwości wzięcia udziału w 

Spływie Kajakowym oraz ułatwienia kontaktu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO). Potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych 

osobowych załącznika informacyjnego zgodnie art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO, z którym się 

zapoznałem i przyjąłem do wiadomości. 

 

 ….................................................. Podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 

 

 

 



Załącznik Informacyjny 

 

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

osoby, której dane dotyczą.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych Gospodarstwo 

Agroturystyczne ”Stajnia Księstwo” Jacek Piotrowski Księstwo 2 06-300 Przasnysz  Dane 

osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Spływu Kajakowego Przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a 

RODO) 

 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione 

na mocy prawa do odbioru danych  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji.  

4.Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 – dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane 

dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie 

chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, 

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,  

– usunięcia swoich danych art. 17 RODO, 

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,  

– przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,  

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,  

– do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej 

wycofania.  

5.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do udziału w 

spływie kajakowym raz do kontaktu.  

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 


