
„RAJD SZLAKIEM W. KORFANTEGO” 
22 kwietnia 2023 roku  

KARTA ZGŁOSZENIA 

I. DANE UCZESTNIKA (proszę wypełnić drukowanymi literami)

1. Imię i nazwisko: …............................................................................................................................. 

2. Dane kontaktowe - telefon (dla grup opiekuna): ............................................. 

e-mail: …................................................................................................. 

II. PRZYNALEŻNOŚĆ DO PTTK

1. Nazwa Oddziału: …............................................................................................................................. 

2. Numer legitymacji PTTK: ….............................................................. 

III. Wezmę udział w Rajdzie na trasie nr ………… 

IV. Wpłaciłam/em opłatę za Rajd na konto GO/PTTK w Katowicach:

ING - 21 1050 1214 1000 0007 0055 6913 
z dopiskiem „Rajd szlakiem Korfantego - koło nr 35”  

w dniu ……………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Rajdu. Oświadczam, że znana jest 
mi treść regulaminu. 

…............................................................ …........................................... ……. 
Miejscowość, data Podpis 

KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach (GO PTTK)
z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-013 przy ul. Staromiejskiej 4.
2. Administrator nie wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w Rajdzie „Szlakiem Wojciecha Korfantego” na podstawie Art. 6 ust.
1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.Wizerunek przetwarzanych danych związany jest z promocją Rajdu, w szczególności może być umieszczony w prasie bądź na
stronach internetowych organizatora lub instytucji współpracujących.
5. Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na
podstawie przepisów prawa.
6. Pozyskane dane oraz wizerunek mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, jednak nie dłuższy niż przez
okres 5 lat od zakończenia Rajdu.
7. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub przenoszenia swoich danych,
zgodnie z obowiązującą w GO PTTK procedurą.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie są profilowane w rozumieniu RODO.
9. W przypadku uznania, że GO PTTK narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, kod pocztowy 00-193.




