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ROWEROWA 

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
GMINA PRZYJAZNA ROWERZYSTOM 

w ocenie turystów kolarzy 
EDYCJA2019 

KARTA ZGŁOSZENIA 

1. nazwa gminy (dokładna) .„„„„„ .. „„„„ ... „„„„„ .. „.„„„ .. „„„„ ... „„„„„ .. „„„„ ... „„„„„ .. „.„„„ .. „„„„ .... 

2. dane teleadresowe„ .. „ ... „„„„„ .. „ ... „„ .. „„ .. „ ... „„ .. „„ .. „„.„„ .. „„ .. „„ .. „ ... „„ .. „„ .. „ ... „„ .. „„ .. „„.„„ .. „. 

3. województwo ... „.„„„.„.„.„ .. „.„ .. „ .. „.„„„ ... „ .. „.„„„.„ .. „.„.„ .. „.„.„„ ... „„„„„ .. „.„„„ .. „„„„ .... „.„ .. „ 

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA: 

Osoba zgłaszająca: 

Imię i Nazwisko. „. „. „ .. „. „ .. „. „ .. „. „. „ .. „.„„ .. „„.„„ .. „„„„„ .. „„.„„ .. „„„„ ... „„„„„ „ .. „„ ... „„.„„ .. „„„ „ .. „. 

Dokładny adres .. „. „ .. „. „ .. „. „„ ... „„„„ ... „„„„„ .. „.„„„ .. „„„„ ... „„„„„ .. „„„„ ... „„„„„ .. „.„„„ .. „„ „. „ .. „„ .. 

Telefon .................................................................................................................................................. . 

Adres e-mail ......................................................................................................................................... . 

Do celów statystycznych (nieobowiązkowe): 

Członek PTTK: 0 TAK D NIE * 
Posiadane uprawnienia w turystyce kolarskiej: O PRZODOWNIK O ZNAKARZ 0 BRAK * 
Posiadane odznaki w turystyce kolarskiej (stopień): „ „„.„„ „ „„„„„ „ „„.„„ „ „„„„. „ „„„„„ „ „„.„„ „ „„„„. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 sierpnia 2019 roku w formie elektronicznej 
na adres mailowy: poczta@narowerze.pttk.pl 

* wtuciwe z-amaczył 



Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK" lub „Stowarzyszeniem") z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 100817. 

2. Stowarzyszenie jako administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy 

jest poprzez następujący adres e-mailowy: iod@pttk.pl lub poprzez adresy pocztowe. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu Gmina Przyjazna 

Rowerzystom - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, adres 

zamieszkania, numer telefonu i adres mail. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i członkowie Administratora w zakresie 

swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności statutowej PTTK, 

jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty współpracujące na podstawie umowy powierzenia danych w celu realizacji zadań 

statutowych, w tym: 

• Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu zakończenia 

konkursu. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 
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