
Karta Zgłoszeniowa Uczestnictwa w spływie kajakowym – IX edycja 500 kajaków 

ORGANIZATOR: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie 

TERMIN SPŁYWU: 6-7 sierpnia 2022 r. TRASA SPŁYWU: Drohiczyn – Granne - Nur 
PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Dane uczestnika: 

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

2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………… 

3.  PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. Telefon i e-mail kontaktowy ………………………………………………………………………………… 

5. Rozmiar koszulki (zaznacz właściwy): S M L XL XXL 

Akceptuję odpłatność za uczestnictwo w spływie w kwocie: 
Spływ 1 dniowy – 6 sierpnia 2022 r. - spływ Bugiem Trasą: Drohiczyn – Granne 
 

110,00 zł – (cena obejmuje udostępnienie 1 miejsca w kajaku dwuosobowym z osprzętem (wiosło + kapok), ubezpieczenie, zabezpieczenie 

ratowników, posiłek na wieczornej biesiadzie, koszulka ze spływu, transport po zakończonym spływie do Drohiczyna) ( GOK Suchożebry 
dolicza 15,00 zł transport z Suchożebr do Drohiczyna i powrót ) 
 

+ 55,00 zł – dla osób które chcą płynąć same w kajaku. 

 

60,00 zł – dla osób posiadających własny kajak (cena obejmuje, ubezpieczenie, zabezpieczenie ratowników, posiłek na 

wieczornej biesiadzie, koszulka ze spływu, transport po zakończonym spływie do Drohiczyna) 

 

I zobowiązuję się wpłacić ją na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach, ul. Siedlecka 6A, 08-125 

Suchożebry, nr konta  41 9221 0000 0131 6551 2000 0010. 

  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności 

na spływie z przyczyn nie zależnych od organizatora lub rezygnacji w terminie 7 dni przed planowanym 

terminem spływu.  

  

Wypełniony i podpisany formularz wraz z dowodem wpłaty należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury 

w Suchożebrach lub przesłać drogą elektroniczną w postaci skanu na adres gok@suchozebry.pl  

do dnia 25 lipca 2022 roku. 

 

UWAGA – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Spływu 500 kajaków organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Drohiczynie. Oświadczam, że biorę udział w spływie kajakowym na własną odpowiedzialność, a mój stan zdrowia pozwala na tego 
typu rekreacje. Zobowiązuje się do pokrycia kosztów zniszczonego lub zgubionego sprzętu powierzonego mi (kajak, wiosło, 
kapok/kamizelka asekuracyjna, inne wyposażenie) w użytkowanie przez organizatora spływu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do celów związanych z rekrutacją na 
spływa 500 kajaków oraz jego organizacją. 

 
………………………………… …………………………..………… 

Miejscowość, data czytelny podpis uczestnika 

Zgodnie z art. 13 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, RODO), informuję iż: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 13, 17-312 Drohiczyn, tel. (85) 

655-70-69, e-mail: sekretariat@kultura-drohiczyn.pl. 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty 

elektronicznej: iod@neasystem.pl 
Celem przetwarzania jest organizacja zajęć organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO – zgody osoby, której dane dotyczą, lub zgody rodzica / opiekuna prawnego. 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku, licząc od końca roku w którym dane zostały zebrane. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, firmy zewnętrzne na podpisanych umów 

powierzenia, osoby upoważnione przez Administratora. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji na spływ 500 kajaków, 

a tym samym uniemożliwi wzięcie udziału w spływie. 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 

………………………………… …………………………..………… 
Miejscowość, data czytelny podpis uczestnika 

 

Więcej informacji: Organizator/Dyrektor MGOK Drohiczyn - Rafał Siwek – 501 701 152, 789 382 469 

 

500kajakow@gmail.com, www.500kajakow.pl 

mailto:sekretariat@kultura-drohiczyn.pl
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http://www.500kajakow.pl/


 

 
Klauzula informacyjna RODO 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gminny Ośrodek Kultury Suchożebry, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Siedlecka 6a, 08-125 Suchożebry, tel. 501 878 999. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego 

imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

3. Administrator przetwarza Państwa dane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie 

publicznym.  

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw i rozporządzeń,  obowiązków i zadań ustawowo zleconych Administratorowi, 

zawartych umów oraz zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane. 
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.  

6. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są 

przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy 

unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub umowy powierzenia danych do przetwarzania z podmiotami 

świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty 

świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów. 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie 

z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania 
zgody. 

8. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

o dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

o żądania ich sprostowania, 

o usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

10.Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
11.Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc 

na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

12.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

Organem właściwym dla ww. skargi jest:  

 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

13.W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora Danych, podanie danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym, niezbędne do realizacji umowy lub jest dobrowolne. 

14.Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

15.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

16.O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach 
niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora 

ochrony danych. 

 
 
 

………………………………… …………………………..………… 
Miejscowość, data czytelny podpis uczestnika 

 

mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl
mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl

