
Nazwa wydarzenia: IX Etnograficzny Rajd Rowerowy Śladami prof. Romana Reinfussa 

Termin wydarzenia: 20.09.2020 

Miejsce wydarzenia: Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku 

 

 

Uczestnik wydarzenia oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą 

zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  

 

Uczestnik wydarzenia oświadcza, że zapoznał się z regulaminem dla uczestników 

wydarzeń, imprez kulturalnych i rozrywkowych. 

 

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………….. 

 

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

 

 

      …………………………………………… 

(data i podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), dalej RODO, informuję, że: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 roku informuję, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@gorlice.art.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w 

związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

4. Ponadto informujemy, że w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Organizator udostępni listę 

uczestników wydarzenia odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez Organizatora przez 2 tygodnie, następnie poddane zostaną komisyjnemu 

zniszczeniu. 

6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do 

przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 

mailto:iodo@gorlice.art.pl

