
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Karta zgłoszeniowa uczestnika rajdu: 

 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………………………. 

Adres email: …………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL (do ubezpieczenia)………………………………………………………………………………………………… 

Krótki opis opracowanej trasy wraz ze wskazaniem odwiedzonego miejsca pamięci 

związanego z Powstaniem Wielkopolskim 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wyrażam zgodę: 
- na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych organizatorów  
Rajdu Rowerowego „Ścieżkami historii. Śladami Powstania Wielkopolskiego” oraz ich 
przetwarzanie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.   o ochronie danych osobowych  
( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.): Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO") oraz Zarządzenia Nr 25/18 Prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu  z dnia  
22 maja 2018r. w sprawie ochrony danych osobowych w Instytucie Pamięci Narodowej Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, w celu przeprowadzenia rajdu rowerowego .  
 
 



-  na zamieszczenie przez Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu Rolna 45a 

mojego wizerunku utrwalonego podczas  Rajdu Rowerowego „Ścieżkami historii. Śladami 

Powstania Wielkopolskiego” w dniu 18.08.2018 r., którego byłam/em uczestnikiem, na 

stronie internetowej IPN Oddział w Poznaniu oraz na fanpage Facebook IPN Oddział w 

Poznaniu. 

 
Informacja:  
Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie , adres: ul. Wołoska 
7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, 
fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia 
poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również 
ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 
osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 
inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 
Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, tel. 22 581-85-11. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rajdu, a 
następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. 
Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte. 
 
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo przenoszenia danych. 
 
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 
- Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rajdu rowerowego i zobowiązuję się do 
przestrzegania  zawartych w nim ustaleń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(miejscowość, data, podpis uczestnika rajdu – rodziców, opiekunów prawnych w przypadku 
uczestnika niepełnoletniego)  
 


