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KARTA UCZESTNICTWA – NR LEGITYMACJI

/2018

Imię i nazwisko
Data urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania

Telefon

E-mail

Parafia
Wezwanie, miejscowość

Stan zdrowia
(choroby przewlekłe, uczulenia)

Obowiązuje tych, którzy nie ukończyli 18 roku
Niniejszym wyrażam zgodę na udział syna/córki w Gdańskiej Pieszej Pielgrzymce z Gdańska na Jasną
Górę w dniach 28.07–12.08.2018 r., samodzielny powrót, ewentualny pobyt w szpitalu, badania
diagnostyczne i zaproponowane leczenie.

Seria i nr dowodu osobistego rodzica

Nr telefonu rodzica

Data i podpis rodzica

Obowiązuje tych, którzy nie ukończyli 16 roku
Opiekunem syna/córki będzie

Seria i nr dowodu osobistego rodzica

Nr telefonu opiekuna

Data i podpis opiekuna

Nr telefonu rodzica

Data i podpis rodzica

Akceptacja
Oświadczam, że znam regulamin pielgrzymki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Deklaruję powrót:

samodzielnie

pociągiem/autokarem

Chcę pomóc w:

grupie medycznej

grupie muzycznej

grupie kwatermistrzów

jako opiekun osoby niepełnosprawnej

Zapisuję się

Biało-żółtej

Biało-czerwonej

do grupy:

Biało-fioletowej

Biało-brązowej

grupie porządkowych

Będę szedł/szła od _________________ do _________________
Podpis uczestnika pielgrzymki
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kierownictwo Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę następujących danych
osobowych:
Imię i Nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, stan zdrowia zgadzam się także
na udostępnienie mojego wizerunku dla potrzeb prowadzenia internetowych serwisów społecznościowych.

Data, czytelny podpis

Pouczenie o przysługujących prawach – zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Kierownictwo
Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Z
administratorem
danych
osobowych
można
skontaktować się w następujący sposób:
• Listownie na adres: Al. Legionów 13, 80-444 Gdańsk
• Przez e-mail: pielgrzymkagdansk@gmail.com
• Telefonicznie: 518504602
2. Cele przetwarzania
przetwarzania

oraz

podstawa

prawna

Dane osobowe będą przetwarzane po to, aby:
• Zorganizować przejście GPP
• Zapewnić bezpieczeństwo uczestnikowi GPP
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
• Pisemna zgoda na przetwarzanie danych
• Uzasadniony interes administratora danych osobowych

Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem
danych osobowych:
a.
b.
c.
d.
e.

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
Prawo dostępu do danych osobowych
Prawo żądania sprostowania danych osobowych
Prawo żądania usunięcia danych osobowych
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych
f. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych ze względu na szczególną sytuację
– w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo
otrzymania
od
nas
danych
osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować
się z administratorem danych osobowych.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Prawo wycofania zgody

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia
2019 roku. Po tym czasie nośniki przechowujące dane
(np. dokumenty) zostaną zniszczone.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie
zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia
o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny.

4. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane następującym
podmiotom:
• Służby medyczne niosące pomoc uczestnikowi GPP
• PZU S.A
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Data, czytelny podpis

