
Załącznik nr 1 Karta zgłoszeniowa spływu kajakowego 

KARTA ZGŁOSZENOWA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI SPŁYWU KAJAKOWEGO LOT 2022 

W przypadku osoby niepełnoletniej kartę zgłoszenia musi wypełnić rodzic lub opiekun prawny.  
Karta jest ważna w momencie uzupełnienia wszystkich danych oraz złożenia podpisu. 

DANE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko: 
 

 

Data urodzenia: 
 

 

Numer telefonu do 
kontaktu: 

 

 
 Zgłaszam swoje uczestnictwo w spływie kajakowym w dniu 9 lipca 2022 r. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem spływu i akceptuję jego treść.  
Oświadczam również, że biorę pełną odpowiedzialność za swój udział w spływie oraz ponoszę pełną 
odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne szkody powstałe w czasie trwania spływu. Oświadczam, 
że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że 
LOT „Region Puszczy Białowieskiej” nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników spływu do domu.  
 
 

………………………….…..     ……………………………………………… 
(data)       (podpis) 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych i dokumentujących 
działalność LOT „Region Puszczy Białowieskiej”. 

 
 

………………………….…..     ……………………………………………… 
(data)       (podpis) 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzane danych kontaktowych w celu realizacji, 
udokumentowania i rozliczenia spływu organizowanego Lokalną Organizację Turystyczną „Region Puszczy 
Białowieskiej”. 

 
………………………….…..     ……………………………………………… 
(data)       (podpis) 

Informacja o ochronie danych osobowych:  
- Administratorem podanych danych osobowych jest: Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” ul. 3 Maja 45, 17-200 
Hajnówka, e-mail: biuro@lot.bialowieza.pl, www.lot.bialowieza.pl  
- Inspektor Ochrony Danych: kontakt listowny na adres administratora, email: biuro@lot.bialowieza.pl 

- Celem przetwarzania danych jest udział w spływie.  
- Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO  
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w spływie, następnie przechowywane w archiwum przez okres ustalony na podstawie 
przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r.  
- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wsparcia, w tym w zakresie dokonywania rozliczeń. 
- Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:  
* dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
* sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich  
usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej;  
* ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
* wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania spływu. Konsekwencją niepodania 
danych będzie brak możliwości udziału w spływie. 


