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Podpis
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KARTA ZGŁOSZENIOWA

                 XIX Rodzinny  Rajd Samochodowy

Zgłaszam swój udział w Rajdzie i stwierdzam, że znane mi są postanowienia regulaminu i oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie OC     nr 

polisy ........................... oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 29 sierpnia 1997r.

Zgłaszam swój udział w Rajdzie i stwierdzam, że znane mi są postanowienia regulaminu i oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie OC     nr 

polisy ........................ ....oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 29 sierpnia 1997r.
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"Szlakiem Bobrów" - Skwierzyna 2018-09-21

Podpis



Oświadczenie 

19. Rodzinny Rajd Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Szlakiem Bobrów 

Skwierzyna 21 września 2019. 

 

………………………………… ……………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, wiek uczestnika)   (adres zamieszkania , kod pocztowy) 

 

 

…………………………………  

(telefon  kontaktowy) 

    

 

 

1. Uczestnicy 19. Rodzinnego Rajdu Samochodowego Turystyczno-Nawigacyjnego Szlakiem 

Bobrów wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych dla potrzeb 

przeprowadzenia rajdu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926). 

Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego festiwalu jest w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926)- organizator rajdu. Uczestnicy rajdu są świadomi prawa o 

odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, ze zm.) 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających mój wizerunek 

…………………………………………………………………………………………………

………………………….... zarejestrowany podczas 19. Rodzinnego Rajdu Samochodowego 

Turystyczno-Nawigacyjnego Szlakiem Bobrów 

3. W mediach: na stronach internetowych organizatora i Gminy Skwierzyna, w prasie. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i 

wyłącznie w celu promocji funkcjonowania  Stowarzyszenia Kuźni Inicjatyw Społecznych 

„AWANGARDA”  

 

 

……………………………………             ……..………………………………………… 

Miejscowość, data                          podpis  


