
ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.60.2022
Wójta Gminy Baboszewo

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia regulaminu Rajdu Rowerowego "Miejscami Pamięci Gminy Baboszewo"

Na podstawie art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r (Dz. U.

z 2022 r. poz. 559 z późno zm) o samorządzie gminnym Wójt Gminy Baboszewo zarządza co

następuje:

§1

1. Ustalam Regulamin Rajdu Rowerowego "Miejscami Pamięci Gminy Baboszewo"

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wydarzenie o którym mowa odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2022 roku, zmiana terminu

wydarzenia nie wymaga zamiany Regulaminu.

3. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania zarządzenia do czasu zakończenia realizacji

Rajdu Rowerowego "Miejscami Pamięci Gminy Baboszewo".

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

"MIEJSCAMI PAMIĘCI GMINY BABOSZEWO"
I. Cel rajdu

1. Poprawajakości życia na wsi oraz poznanie terenu gminy.
2. Poprawa oferty spędzaniawolnego czasudla mieszkańcóworaz aktywnego wypoczynku.
3. Rozwój turystyki.
4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
5. Integracja mieszkańców gminy Baboszewo.
6. Poznaniehistorii z terenu gminy.

II. Organizator
Organizatorem Rajdu Rowerowego jest Gmina Baboszewo.

III. Termin rajdu
Rajdodbędzie się 21 sierpnia 2022 roku, w godzinach 12.00 - 16.00.
W razie złych warunków pogodowych rajd może zostać odwołany.

IV. Trasa
Start - parking przy UrzędzieGminy w Baboszewie.
Meta - parking przy SzkolePodstawowej w Sarbiewie - w czasieimprezy niemasowej pn. "Piknik
Rodzinnyw Sarbiewie".
Długośćtrasy wynosi około 35 kilometrów i przebiega przez miejscowości:
Baboszewo,BrześcieNowe, Cywiny Wojskie, Mystkowo, Niedarzyn, Kiełki, Śródborze, Rybitwy,
Dziektarzewo, GoszczycePoświętne, GoszczyceŚrednie, Budy Radzymińskie,Wola Folwark,
Sarbiewo.

V. Przebieg trasy (Podanegodziny są przybliżone i mogą ulec zmianie)
od 11.30- Zbiórka uczestników rajdu na parkingu przy UrzędzieGminy w Baboszewie.Sprawdzenie
przezsłużby porządkowe każdego roweru pod względem prawidłowego oznaczenia imieniem
i nazwiskiem;
11.45- powitanie uczestników, omówienie trasy - miejsc pamięci;
12.00- START - wyjazd w kierunku BrześciaNowego;
12.45 Dojazddo Niedarzyna - miejsce pamięci;
13.00 Dojazddo OSP Niedarzyn - przerwa ok. 30 min z poczęstunkiem;
13.30 Wyjazd w kierunku Śródborza;
14.30 Dojazddo Śródborza - miejsce pamięci;
14.45 Dojazddo OSP Dziektarzewo - przerwa ok. 15 min.;
15.00 Wyjazd w kierunku Sarbiewa;
15.30 Dojazddo Sarbiewa- miejsce pamięci;
15.45 META- Dojazd na plac przy SzkolePodstawowej w Sarbiewie (miejsce pikniku rodzinnego)
i zakończenie rajdu (podsumowanie, poczęstunek);
17.00 Wyjazd autokarem do Baboszewa(odwóz 1- dla uczestników rajdu nie biorących udziału
w pikniku - uzależniony od ilości chętnych, wymagana wcześniejszadeklaracja);
19.00 Wyjazd autokarem do Baboszewa(odwóz 11-dla uczestników rajdu biorących udział w pikniku
- uzależniony od ilości chętnych, wymagana wcześniejszadeklaracja).



VI. Organizacja rajdu
1. Organizator zapewnia uczestnikom rajdu:

1) Wodę oraz dwa posiłki;
2) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zgodnie z przepisami

przedstawionymi przez ubezpieczyciela;
3) Zabezpieczenie w postaci samochodu technicznego, wyposażonego w apteczkę, środki

opatrunkowe oraz sprzęt gaśniczy. Samochód będzie towarzyszył grupie podczas trasy rajdu;

4) Zabezpieczenie i odwiezienie wszystkich rowerów samochodem technicznym do magazynu
Urzędu Gminy mieszczącego się przy ul. Warszawskiej (PSZOK);

5) Odwiezienie autokarem uczestników rajdu o godzinie 17.00 i 19.00 (w zależności od

deklaracji uczestników) do Baboszewa, gdzie każdy uczestnik odbiera swój rower.
2. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Nad bezpieczeństwem ruchu

uczestników rajdu czuwać będą służby porządkowe w tym Ochotnicze Straże Pożarne z terenu

gminy Baboszewo przy wsparciu policji. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do
możliwości uczestników rajdu. Grupę zamyka samochód techniczny.

3. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie porządkowej),
który w zależności od potrzeb albo udziela pomocy przedmedycznej albo zwraca się o pomoc

medyczną.
4. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii, zmęczenia i złego samopoczucia

uczestnik informuje organizatora (służbę porządkową) o tym fakcie i jest zabierany włącznie z

rowerem przez samochód techniczny.

VII. Obowiązki uczestników rajdu
1. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1) Przestrzegania regulaminu rajdu;
2) Oznakowania swojego roweru z widocznym imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu

właściciela;

3) Stosowania się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, poleceń wydawanych przez

służby porządkowe;
4) Stosowania się do obowiązujących w czasie rajdu zakazów: spożywania alkoholu i innych

środków odurzających, używania otwartego ognia, poruszania się po uprawach rolnych,
szkółkach leśnych i terenach prywatnych, posiadania i używania w trakcie trwania rajdu

szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów, wcześniejszego opuszczania rajdu
bez powiadomienia przewodnika grupy;

5) Posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach;
6) Poruszania się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. VIII;
7) Posiadania sprawnego technicznie roweru.

2. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób dostosowany do warunków atmosferycznych w
dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego
(w szczególności dzieci).

3. Zalecane jest:

1) aby uczestnicy rajdu zaopatrzyli się w kamizelki odblaskowe, w przypadku gdy uczestnik nie
będzie posiadał własnej kamizelki, może ona zostać wypożyczona przez Organizatora;

2) doposażenie roweru w przedmiot wydający odgłos np. zwykłe dzwonki rowerowe, trąbki itp.
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas

pokonywania trasy.



5. Uczestnicy zobowiązują się do nie zaśmiecania trasy rajdu i dbania o środowisko naturalne.

VIII. Warunki uczestnictwa
1. Rajd ma charakter otwarty bez ograniczonej liczby uczestników.
2. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.
3. W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.
4. Uczestnicybiorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
5. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszeniana przygotowanej przez organizatora

karcie.
6. Organizator dopuszczamożliwość dołączenia do rajdu po starcie wyłącznie na określonych

przystankachtj. przy OSP Niedarzyn oraz OSP Dziektarzewo. Warunkiem dołączenia do rajdu jest
wcześniejszewypełnienie Karty Zgłoszeniowej oraz zgoda Organizatora.

7. Zgłoszeniaprzyjmowane będą do 16 sierpnia 2022 roku:
1) osobiście w UrzędzieGminy Baboszewow godzinach 7.30 -15.30 w godzinach od

poniedziałku do czwartku oraz od 7.00 do 15.00 w piątki;
2) drogą mailową na adres promocja@gminababoszewo.pl.

8. Organizator zastrzegaprawo zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń,informacja zostanie
podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

9. Osobydorosłe uczestnicząw rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców
lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.

11. Organizator ma prawo do zarekwirowania roweru uczestnikowi, który jest pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników rajdu, którzy nie stosują się do
Regulaminu Rajdu.

IX. Zasadyporuszania się na trasie rajdu
1. Uczestnicyrajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
2. Wszyscyuczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.
3. Ruchodbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach

leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.
4. Jadącrzędem należy zachować odległość między rowerami, co najmniej 2 m, a przy zjazdach-

Sm.
5. Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach.
6. Odległośćmiędzy kolumnami musi wynosić, co najmniej 200m.
7. Należyjechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalnejest tarasowanie drogi, jazda równoległa

i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda beztrzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp
z pedałów.

8. Każdymanewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości
bezpiecznegojego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

9. Przyzjazdachnie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkośćnależy
kontrolować przez hamowanie.

10. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą
odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom
rajdu.



11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

X. Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.

2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

3. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać odwołany lub skrócony.

4. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich

organizator nie odpowiada.
5. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego

Regulaminu.
6. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.
7. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w rajdzie na całkowitą odpowiedzialność opiekunów

prawnych.

8. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub

przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
9. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada

osobiście.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich

uczestników rajdu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania

rajdu.
12. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo.
13. Uczestnik pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza, że zapoznał/a

się z treścią regulaminu rajdu, zapoznał się z klauzulą informacyjną i wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku przez
Administratora Danych Osobowych, w postaci upubliczniania wizerunku na tablicach
informacyjnych, na zdjęciach, w przekazach telewizyjnych i internetowych oraz w prasie.

14. Administrator Danych Osobowych informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uczestników
oraz rodziców/opiekunów prawnych, w szczególności imiona, nazwiska, adres zamieszkania,
PESEL, nr telefonu, adres e-mail, wizerunek w celu organizacji rajdu rowerowego. Uczestnik
turnieju lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza, iż został/a pouczony/a
należycie o przysługujących uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych
danych osobowych oraz o możliwości ich uzupełniania oraz żądania sprostowania w razie
stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

15. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.



KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w Rajdzie Rowerowym w dniu 21 sierpnia 2022 roku

Osoba pełnoletnia

Dane uczestnika rajdu
I mię i N azwisko u czestn i ka .Wiek .

Adres zamieszkania Nr telefonu

Oświadczam, że:
1) zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Rajdu Rowerowego i zobowiązuję się go

przestrzegać;
2) stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie rowerowym w dniu 21 sierpnia 2022 r.;
3) posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach;
4) zapoznałem się z klauzulą informacyjną* i wyrażają zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, adresu zamieszkania, numeru
telefonu, adresu e-mail (w przypadku przesłania zgłoszenia elektronicznie).

W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić **:

imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy

Deklaruję start (zaznaczyć właściwe): Ow Baboszewie Ow Niedarzynie ow Dziektarzewie

Deklaruję powrót (zaznaczyć właściwe):

Dautokarem do _ o godzinie 017.00 019.00

Dindywidualnie

Data Czytelny podpis osoby zgłaszającej

* Integralnq część karty zgłoszenia stanowiq klauzule informacyjne.
** Osoba wskazana do kontaktu zobowiązanajest do zapoznania się z klauzulą informacyjną stanowiącą
integralną częśćkarty zgłoszenia oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.



Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika Rajdu Rowerowego

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: "ADMINISTRATOR"),z siedzibą:
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogą e-mailowąpodadresem:urzad@gminababoszewo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
iod@gminababoszewo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie RozporządzeniaParlamentu 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),
tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z uczestnictwem w Rajdzie Rowerowym w dniu 21 sierpnia 2022 r. organizowanym
przez Urząd Gminy w Baboszewie, w szczególności: zgłoszenia uczestnictwa, udziału w wydarzeniu, publikacji relacji
z wydarzenia na stronie internetowej organizatora oraz portalach społecznościowych oraz innych publikacjach.
5. Dane osobowe nie mogą pochodzić od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym
w szczególnoścido: urzędów kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji).
Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rajdzie. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości
wzięcia udziału w wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby wskazanej do kontaktu

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: "ADMINISTRATOR"), z siedzibą:
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogą e-mailowąpodadresem:urzad@gminababoszewo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
iod@gminababoszewo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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),
tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku ze wskazaniem Pana/Pani jako osoby do kontaktu w przypadku nieszczęśliwego
wypadku uczestnika Rajdu Rowerowego w dniu 21 sierpnia 2022 r., którego dotyczy zgłoszenie, organizowanym przez Urząd
Gminy w Baboszewie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe tj. imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa
i numer telefonu.
5. Pani/Pana dane osobowe pochodzą od uczestnika Rajdu, w związku ze zgłoszeniem Pani/Pana jako osoby, którą należy
powiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym
w szczególności do: urzędów kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególnościdotyczących archiwizacji).
Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rajdzie. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości
wzięcia udziału w wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ja wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.



KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w Rajdzie Rowerowym w dniu 21 sierpnia 2022 roku

Osobaniepełnoletnia

Dane uczestnika rajdu
I m ię i Nazwiskouczestni ka Wiek _

~dres zamieszkania _

Dane Rodzica/Opiekuna prawnego
I m ię i Nazwiskouczestni ka N r telefonu _

~dres zamieszkania _

Oświadczam, że:
1) zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Rajdu Rowerowego i zobowiązuję się go

przestrzegać;
2) zapoznałem/zapoznałam moje dziecko z regulaminem Rajdu Rowerowego i zobowiązałem je do

przestrzegania regulaminu;
3) stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w rajdzie rowerowym w dniu

21 sierpnia 2022 r.:
4) moje dziecko posiada niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach;
5) zapoznałem się z klauzulą informacyjną* i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych oraz danych osobowych mojego dzieckaw szczególnościimienia, nazwiska,
wizerunku, adresu zamieszkania, nr telefonu.

Opiekę nad dzieckiem, będzie sprawował pełnoletni uczestnik rajdu Pan/Pani_uu_uu_uuu_u_uuu_u_

W razie nieszczęśliwegowypadku należy powiadomić **:

imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy

Deklaruję start (zaznaczyć właściwe): Ow Baboszewie Ow Niedarzynie Ow Dziektarzewie

Deklaruję powrót (zaznaczyć właściwe):

Dautokarem do . o godzinie 017.00/ 019.00

Dindywidualnie

Data Czytelny podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

* Integralną częśćkarty zgłoszenia stanowią klauzule informacyjne.
** Osoba wskazana do kontaktu zobowiązana jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną stanowiącą integralną część
karty zgłoszenia oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.



Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika Rajdu Rowerowego

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: "ADMINISTRATOR"),z siedzibą:
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogą e-mailowąpodadresem:urzad@gminababoszewo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
iod@gminababoszewo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie RozporządzeniaParlamentu 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),
tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z uczestnictwem w RajdzieRowerowym w dniu 21 sierpnia 2022 r. organizowanym
przez Urząd Gminy w Baboszewie, w szczególności:zgłoszeniauczestnictwa, udziału w wydarzeniu, publikacji relacji
z wydarzenia na stronie internetowej organizatora oraz portalach społecznościowych oraz innych publikacjach.
5. Dane osobowe nie mogą pochodzić od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym
w szczególnoścido: urzędów kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególnościdotyczących archiwizacji).
Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczoneniezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rajdzie. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości
wzięcia udziału wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby wskazanej do kontaktu

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: ,,ADMINISTRATOR"),z siedzibą:
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogą e-mailowąpodadresem:urzad@gminababoszewo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
iod@gminababoszewo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie RozporządzeniaParlamentu 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),
tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku ze wskazaniem Pana/Panijako osoby do kontaktu w przypadku nieszczęśliwego
wypadku uczestnika Rajdu Rowerowego w dniu 21 sierpnia 2022 r., którego dotyczy zgłoszenie, organizowanym przez Urząd
Gminy w Baboszewie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe tj. imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa
i numer telefonu.
5. Pani/Pana dane osobowe pochodzą od uczestnika Rajdu, w związku ze zgłoszeniem Pani/Pana jako osoby, którą należy
powiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym
w szczególnoścido: urzędów kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególnościdotyczących archiwizacji).
Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rajdzie. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości
wzięcia udziału w wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ja wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.


