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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

na I edycję zawodów wędkarskich organizowanych w dniu 03.07.2021 r.  

w ramach mikroprojektu pn. „Na styku kultur – tradycja współzawodnictwa” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A  

Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa  

za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. 

Data Miejsce Godz. 

03.07.2021 r.  

Kaniów, Gmina Bestwina  

Teren Stowarzyszenia Wędkarskiego 

„Kaniowski Karp Królewski’’, akwen 

„Miasteczko” przy ul. Batalionów Chłopskich / 

Jawiszowicka 

8:00-14:30 

Imię i nazwisko Uczestnika: ………………………………………………………………………….….... 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………….. 

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

telefon:…………………………………………………………………………………………….………… 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie i dostarczyć do biura Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała 

lub wysłać e-mailem  na adres: projekty-lgr@wp.pl 

do dnia 18.06.2021 r. (piątek) – decyduje kolejność zgłoszeń! 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina moich danych 

osobowych podanych przeze mnie na Karcie Zgłoszenia na zawody wędkarskie realizowane w ramach projektu pn. 

„Na styku kultur – tradycja współzawodnictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz  

z budżetu państwa w celach związanych z organizacją ww. zawodów. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych, które nam Pan/Pani podał/a, jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust 1 lit. a 

RODO), która może w każdej chwili zostać wycofana. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale bez jej wyrażenia lub w 

przypadku jej wycofania nie będę mógł uczestniczyć w ww. zawodach. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych zawiera klauzula informacyjna załączona do Karty zgłoszenia. 

 
Uwaga: Udział w zawodach wędkarskich jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

Jednocześnie informujemy, że ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa, zgłaszając chęć udziału w zawodach wędkarskich, Uczestnik bierze udział w projekcie na WŁASNĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ.  

Zastrzeżenie: Uczestnicy zawodów wędkarskich zostaną zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa mających na celu przeciwdziałanie zarażeniu się koronawirusem, a w przypadku nieprzestrzegania 

tych zasad przez uczestnika o sytuacji mogą zostać powiadomione właściwe organy, zaś dalsze uczestniczenie  

w zawodach osoby naruszającej te zasady nie będzie możliwe, co niniejszym uczestnik akceptuje. 

 

                                         .........................................................................  

                                                           / data i podpis /  



 
 

2 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

Złącznik nr 1 do Formularza  zgłoszeniowego na I edycję zawodów wędkarskich organizowanych  

w dniu 03.07.2021 r.  

 

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych  

(dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą) 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy 

obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich 

danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia. 

1. Administrator. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Nasza 

siedziba mieści się w Bielsku-Białej ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała. Możesz się z nami skontaktować 

dzwoniąc pod nr tel.: 33 810 57 35/ 725 449 170 lub pisząc na adres: biuro@bielskakraina.pl. 

2. Cel przetwarzania i kategoria odbiorców. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w Karcie Zgłoszenia na zawody wędkarskie realizowane w ramach 

projektu pn. „Na styku kultur – tradycja współzawodnictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-

Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa w celach związanych z organizacją ww. zawodów. 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych w ramach powyższego celu możemy przekazywać Twoje dane 

osobowe również do podmiotów, które z nami współpracują – np. naszemu prawnikowi lub księgowej, czy 

zleceniobiorcy organizującemu wizytę studyjną, a także jednostkom, które nas nadzorują tj. Stowarzyszenie 

„Region Beskidy”. Starannie weryfikujemy, czy posiadają oni stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były 

bezpieczne
1
. 

3. Podstawa przetwarzania i skutki niepodania danych. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych, które nam podałeś, jest art. 6 ust 1 lit. a RODO - „osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów”.  

Zgodę tę możesz w każdej chwili cofnąć, przesyłając swoje pisemne oświadczenie na jeden z adresów podanych 

wyżej. Cofniecie przez Ciebie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez 

nas Twoich danych do tego momentu.  

Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu i w załącznikach nie jest wymogiem ustawowym, lub 

umownym lub warunkiem zawarcia umowy – nie jest prawnie zobowiązany do ich podania. Jednak niepodanie 

przez Ciebie określonych danych może być powodem odrzucenia Twojej karty zgłoszenia w rekrutacji 

uczestników na zawody wędkarskie, a co za tym idzie brak możliwości wzięcia udziału ww. projekcie. 

4. Okres przetwarzania.  

Zamierzamy przetwarzać Twoje dane do momentu, zakończenia okresu trwałości projektu tj. 31.12.2027 r.  

Po tym okresie planujemy usunąć Twoje dane osobowe. 

5. Twoje uprawnienia.  

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – bardziej szczegółowo kwestie Twoich uprawnień 

regulują przepisy RODO. 

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem. 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je 

chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej). 

 

Zapoznałem się z podanymi wyżej informacjami 

   

 

………………………………….  

                (data, podpis) 

 

 

                                                           
  


