
Załącznik nr 3 

do Regulaminu Rajdu rowerowego 

„Tour de Lubelskie” Chełm 

 

 

 Karta startowa 

RAJD ROWEROWY „Tour de Lubelskie” Chełm 

23.07.2022 r. 
 

 

 

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

 

Miejscowość ……………………………………….……………….… 

 

Rok urodzenia ……………………………………………………….. 

 

 

L.p. Miejscowość - nazwa obiektu Potwierdzenie wykonania 

zadania 

1 Podgórze – Kościół Rzymskokatolicki 

pw. Chrystusa Pana Zbawiciela 

 

2 Chełm – Amfiteatr Kumowa Dolina  

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Warunkiem ukończenia Rajdu jest przejazd w okolicznościowej koszulce 

(liczba koszulek ograniczona)     

i pobranie potwierdzeń odwiedzin z  2 obiektów w 2 różnych miejscowościach. 

 

 

Zachowaj kartę startową do mety. Karta startowa bierze udział w losowaniu 

nagrody głównej i nagród dodatkowych. 

 

 

 

 



 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA RAJDU  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie, Starostwo Powiatowe  w Chełmie, Urząd Gminy 

Rejowiec Fabryczny, Urząd Miasta Chełm, Chełmski Dom Kultury, Chełmską Grupę Rowerową, Chełmski Park Wodny, Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Chełmie mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska jako podpisu pod opublikowanym zdjęciem,  

zarejestrowanego podczas Rajdu rowerowego „Tour de Lubelskie” Chełm oraz nieodpłatne wykorzystanie przez 

Współadministratorów mojego wizerunku poprzez umieszczenie tych zdjęć, na ich stronach internetowych oraz ich profilach w 

mediach społecznościowych, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie  w celach promocji i działań 

marketingowych podejmowanych w związku z organizacją Rajdu. 

 

 

.....................................................    ..................................................... 

        (miejscowość, data)                       (podpis uczestnika ) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla uczestnika Rajdu rowerowego „Tour de Lubelskie” Chełm 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) informuje się, że: 

1. Współadministratorami, którzy odpowiadają za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, są: 

a) Gminny Ośrodek Kultury im. R. Kapuścińskiego w Pawłowie, ul. Lubelska 23 a, 22-170 Rejowiec Fabryczny; 

b) Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm; 

c) Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny; 

d) Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm; 

e) Chełmski Dom Kultury, pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, 22-100 Chełm; 

f) Chełmska Grupa Rowerowa, ul. Pocztowa 52 F, 22-100 Chełm; 

g) Chełmski Park Wodny, ul. Lubelska 133 A, 22-100 Chełm; 

h) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie, ul. Graniczna 2a, 22-100 Chełm. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Gminnego Ośrodka Kultury im. R. Kapuścińskiego w Pawłowie email: iod@zeto.lublin.pl; . 
3. Dane będą przetwarzane w celu: organizacji wydarzenia, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, przeprowadzenia 

losowania nagród oraz promocji wydarzenia. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania w ramach 

sprawowania władzy publicznej oraz w zakresie danych przetwarzany na podstawie zgody (wizerunek) art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. 

5. Dane będą udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi 

wsparcia i serwisu dla współorganizatorów konkursu. 

6. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronach internetowych Współadministratorów oraz ich profilach w 

mediach społecznościowych. 

7. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie 

zgody – do czasu jej wycofania.   

8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich usunięcia (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody). 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na wizerunek w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody można zrealizować poprzez 

przesłanie informacji na adres mail: iod@zeto.lublin.pl;  lub adres siedziby Współadministratorów; 
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, Warszawa. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Rajdzie. Dane 

w postaci wizerunku są dobrowolne i brak zgody na ich przetwarzanie nie ma wpływu na uczestnictwo w wydarzeniu.   

 


