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DANE DO FAKTURY 
 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (dalej: RODO) wyrażam zgodę na 
rzecz  Szymerski Travel Włodzimierz Szymerski, ul. Balkonowa 5 lok. 18, 03-329 Warszawa 

 
 na przetwarzanie danych w Karcie zgłoszenia, w celu rejestracji zgłoszenia 

 na wykorzystanie wizerunku w celach promocji wydarzenia 

Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na 
adres administratora biuro@szymerskitravel.pl, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych 
podanych w karcie zgłoszenia uniemożliwi rejestrację uczestnika i wykluczy udział w Rajdzie 
Zgoda na publikację wizerunku nie jest warunkiem koniecznym do udziału w Rajdzie. 

 
........................      ................................  
(data)      (podpis) 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

• administratorem danych osobowych zawartych w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Wyjazdu 

Zorganizowanego (dalej Karcie) jest Szymerski Travel Włodzimierz Szymerski, ul. Balkonowa 5 

lok. 18, 03-329 Warszawa; 

• z administratorem w zakresie ochrony danych osobowych można się kontaktować pod 

adresem biuro@szymerskitravel.pl lub listownie na adres siedziby administratora; 

•  dane osobowe zawarte w Karcie będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 

1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w celu rejestracji uczestnika 

wypoczynku oraz wypełnienia przez organizatora obowiązku prawnego; a w przypadku 

udzielenia zgody na publikację wizerunku w celu promocji warsztatów muzycznych oraz 

indywidualnych osiągnięć uczestnika; 

• dane osobowe zawarte w Karcie nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej ani nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym 

w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów 

marketingowych osób trzecich; z wyjątkiem wizerunku, ponieważ wizerunek upubliczniony 

może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

• dane osobowe na przetwarzanie których udzielili Państwo zgody, przechowujemy jako część 

dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z przepisami regulującymi okres przechowywania 

dokumentacji finansowo-księgowej. 

• informuję, że podane przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. 

• posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• wycofanie zgody na upublicznienie wizerunku wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania 

wizerunku przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku 

z materiałów wewnętrznych, stron internetowych i mediów administrowanych przez 

Szymerski Travel oraz innych materiałów promocyjno-informacyjnych. Nie będzie możliwe 

zebranie materiałów, które zostały upublicznione przed wycofaniem zgody. 

• mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

Informacje pod numerem:  607-918-333 

Wypełniony formularz proszę przesłać: na adres e-mail: biuro@szymerskitravel.pl 

wpłata na konto: 97 1500 1012 1210 1015 1075 0000 

z dopiskiem "Rajd Rowerowy 2022" do  5 maja 2022 r 
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