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KARTA ZGŁOSZENIA 
UDZIAŁU W IMPREZIE „REGIONALBUS” 

 06 października 2018 r. 
 
1. DANE UCZESTNIKA: 
 
*IMIĘ:  

*NAZWISKO: 

*DATA URODZENIA:  

*NR TELEFONU KONTAKTOWEGO:  

*ADRES E-MAIL:  

*MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 

2. DANE OPIEKUNA PRAWNEGO (wypełnić obowiązkowo w przypadku osoby niepełnoletniej): 

*IMIĘ:  

*NAZWISKO: 

*DATA URODZENIA:  

*NR TELEFONU KONTAKTOWEGO:  

*ADRES E-MAIL:  

*MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 

Podczas imprezy REGIONALBUS opiekę nad osobą niepełnoletnią będzie sprawowac   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Data i podpis opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 
 
 
Niniejszym zgłaszam swój udział/udział osoby niepełnoletniej w organizowanej przez 
Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w dniu 06 października 2018r. imprezie plenerowej 
pn. REGIONALBUS. 
 
____________________________                                             _______________________________________________________________ 
Data                                             Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 
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OŚWIADCZENIA 
 

Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, że zapoznałam/-em się z umieszczoną poniżej klauzulą 
informacyjną i niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych\danych 
osoby niepełnoletniej, której jestem prawnym opiekunem, wskazanych w niniejszym zgłoszeniu, 
przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego 
Kani 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska - Administratora Danych Osobowych, w celu: 

 
1. wykorzystania podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych w celu realizacji 

mojego zgłoszenia/zgłoszenia osoby, której jestem prawnym opiekunem, na imprezę 
promocyjną pn. Regionalbus organizowaną przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi, 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
 

                                              TAK                                NIE 
 
2. używania przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów obsługi zgłoszenia na imprezę 
promocyjną pn. Regionalbus. 
 

                                                TAK                                NIE 

 

 

 

_________                    _________________________________ 

 Data                                                   Czytelny podpis 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Przygotowana na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) 
 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 
Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 
16A, 76-248 Dębnica Kaszubska. 
 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 
1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, należy 
kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych na adres: e-mail: cit@pds.org.pl lub 
pocztą tradycyjną na adres: Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku, ul. Starzyńskiego 8, 76-
200 Słupsk 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia na 
imprezę promocyjną pn. Regionalbus, organizowaną przez Fundację Partnerstwo Dorzecze 
Słupi, co oznacza możliwość przesyłania lub przekazywania przez Fundacji Partnerstwo 
Dorzecze Słupi informacji dotyczących realizacji imprezy promocyjnej pn. Regionalbus na podany 
adres e-mail lub numer telefonu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz art. 9 ust. 2 pkt a) RODO.  
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3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji imprezy 
promocyjnej pn. Regionalbus, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla 
realizacji ewentualnych roszczeń.  
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom uprawionym 
do rozliczania i kontroli działalności Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi z zachowaniem 
obowiązujących przepisów prawa, podmiotom dofinansowującym zadania i projekty realizowane 
przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym 
usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w 
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa 
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 
zgody. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w wypadku jeżeli 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 
udziału Pani/Pana w imprezie promocyjnej pn. Regionalbus i jej realizacji przez Fundację PDS z 
Pani/Pana udziałem. W tej sytuacji jest Pani/Pan zobowiązana/y do  podania swoich danych 
osobowych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa 
w imprezie.  
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 
10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć pocztą tradycyjną 
na adres Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku, ul. Starzyńskiego 8, 76-200 Słupsk. 

 
 
 

 

_________                    _________________________________ 

 Data                                                   Czytelny podpis 
 
 
 
 

- Oświadczam, że zapoznałam/em się  z regulaminem udziału w imprezie Regionalbus dostępnym na 
stronie www.slupsk.pl (kalendarz imprez), www.zielonesercepomorza.pl oraz w Centrum Informacji 
Turystycznej w Słupsku i go akceptuję. 

 
 

___________________                       ___________________________________________________  
 

 Data      Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej  
 

 
 

- Udzielam Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą mój 
wizerunek/wizerunek osoby niepełnoletniej, której opiekunem prawnym jestem, oraz udzielam zgody na 
publikację zdjęć, filmów z realizacji imprezy promocyjnej pn. Regionalbus zawierających mój 
wizerunek/wizerunek osoby, której jestem prawnym opiekunem, poprzez ich utrwalanie, 

http://www.slupsk.pl/
http://www.zielonesercepomorza.pl/
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zwielokrotnianie dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów 
filmów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innych, związanych z działalnością 
Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, w tym poprzez ich publikację w wydawnictwach Fundacji PDS 
lub/i na stronach internetowych obsługiwanych przez Fundację PDS, w tym w mediach 
społecznościowych,  gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 
 

___________________                           ___________________________________________________  
    

 Data      Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej  
 
 
 
 
 

- Oświadczam, że będę pełniła/pełnił rolę opiekuna osoby niepełnoletniej podczas imprezy Regionalbus 
(jeśli dotyczy)  
 

_______________                                 _______________________________________ 
 

Data                                Podpis osoby pełniącej rolę opiekuna osoby niepełnoletniej na imprezie   
 
 

 
- Ja niżej podpisana/ny …………………………………………………………………………. (imię i 

nazwisko), jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej zgłoszonej do udziału w imprezie Regionalbus 

……………………………………………………………………….. (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) 

wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w imprezie Regionalbus pod opieką Pani/Pana 

………………………………………………………………….. (imię i nazwisko opiekuna osoby 

niepełnoletniej podczas imprezy Regionalbus). 

 

________________                                _____________________________________________________________________ 
  

 Data                                                    Podpis opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej (wypełnić w 

przypadku, gdy opiekunem podczas imprezy Regionalbus będzie 

osoba niebędąca opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej)                      

   

 
- Ja niżej podpisana/ny …………………………………………………………………………. (imię i 

nazwisko), oświadczam, że podczas imprezy promocyjnej pn. Regionalbus będę pełnił rolę opiekuna 

osoby niepełnoletniej, co wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za zgłoszoną do udziału w imprezie 

Regionalbus osobę niepełnoletnią……………………………………………………………………….. (imię i 

nazwisko osoby niepełnoletniej).  

 
 
________________                                _____________________________________________________________________ 
  

Data                              Podpis osoby pełniącej funkcję opiekuna (osoba niebędąca opiekunem prawnym) 


