
Załącznik nr 5 Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty należy dostarczyć do Regionalnego Oddziału PTTK
w Słupsku, ul.  Szarych Szeregów 1, przesłać faxem na nr 59 842 2902 lub drogą  elektroniczną w postaci  skanu na adres
ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl (oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do Organizatora najpóźniej w dniu rajdu przed startem).

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY SZKOLNEJ NA RAJD PIESZY
Nazwa szkoły / klasa: Trasa: Trasa zastępcza: Termin rajdu:

DANE OPIEKUNA:

Imię i Nazwisko: Nr telefonu: Adres e-mail:

DANE CZŁONKÓW DRUŻYNY:

Lp. Imię i Nazwisko Nr leg. PTTK Lp. Imię i Nazwisko Nr leg. PTTK

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Oświadczam,  że  zapoznałam(em)  uczestników  z  regulaminem
rajdu organizowanego przez Klub Turystów Pieszych „Mikołajek”
PTTK Słupsk oraz że stan zdrowia uczestników pozwala na udział
w rajdach turystyki pieszej. ……………………………………………………..…….…………….…..

Miejscowość, data, czytelny podpis nauczyciela/opiekuna

Uwaga!  Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku (na odwrocie - druga strona).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW RAJDÓW
Zgodnie z art. 13 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 (dalej jako „RODO”), informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Regionalny Oddział w
Słupsku z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 1,  tel. 59 842 5012.
2) Współadministratorem danych osobowych jest Klub Turystów Pieszych „Mikołajek” PTTK Słupsk z siedzibą w Słupsku przy
ul. Szarych Szeregów 1, e-mail: ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych RO PTTK w Słupsku: e-mail: poczta@slupsk.pttk.pl
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie niezbędnym do udziału w rajdzie, art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych dotyczących rozliczeń finansowych i
sprawozdawczości rachunkowej  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Administratora,  którym jest  możliwość informowania  o  wszelkich  sprawach związanych z  rajdem. Dane o  stanie  zdrowia
przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Przetwarzanie danych
osobowych w postaci wizerunku uczestnika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w oparciu o wyrażoną
zgodę.
5)  Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji rajdu.
6)  Dane  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  obowiązków  wynikających  z  przepisów  powszechnie
obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
8) Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych
do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zgłoszenia udziału w rajdzie.



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisana(ny) na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie
autorskim  i  prawach  pokrewnych  oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  utrwalanie  oraz  nieodpłatne,  wielokrotne,
rozpowszechnianie mojego/mojego dziecka wizerunku, utrwalonego w trakcie rajdu organizowanego przez Klub Turystów
Pieszych „Mikołajek” PTTK Słupsk oraz na publikację materiału w formie fotografii lub zapisu video z rajdu na stronach www,
w  powstałych  publikacjach  oraz  za  pośrednictwem  wszelkich  pozostałych  mediów/kanałów  dystrybucji  informacji.
Jednocześnie  oświadczam,  że  ww.  materiały  z  moim/mojego dziecka  wizerunkiem nie  naruszają  moich  dóbr  osobistych.
Niniejsza  zgoda:  nie  jest  ograniczona  czasowo  ani  terytorialnie,  dotyczy  wszelkich  materiałów  z  moim/mojego  dziecka
udziałem wykonanych podczas  rajdu organizowanego przez KTP „Mikołajek”  PTTK Słupsk.  Wizerunek może być użyty  do
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie
Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich/mojego dziecka danych osobowych, obejmujących: imię i  nazwisko, wizerunek, niezbędnych KTP „Mikołajek” PTTK
Słupsk do realizacji Rajdu.

Miejscowość, data:
Imię i Nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna
 / Imię i Nazwisko uczestnika (dziecka):

Czytelny podpis:*

* w przypadku dzieci i młodzieży do lat 16, podpisuje rodzic lub prawny opiekun, w przypadku ukończenia lat 16 a przed
ukończeniem lat 18 podpisuje osoba, której dane dotyczą i rodzic lub prawny opiekun.


