
Załącznik do  

REGULAMINU IMPREZY MASOWEJ    

       Powiatowe Święto Chleba 2019 

  
Formularz zgłoszeniowy  

do udziału w imprezie pn. „Powiatowe Święto Chleba 2019” w strefie dla osób  
z niepełnosprawnością w dniu 29.09.2019 r. 

 

Uwaga: 
Jeżeli osobą niepełnosprawną, która chce uczestniczyć w imprezie masowej w strefie dla osób niepełnosprawnych jest 

dziecko do lat 16, podpisy składa rodzic lub opiekun prawny dziecka.  

 

Dane osobowe i teleadresowe osoby niepełnosprawnej chcącej przebywać w strefie dla osób  
z niepełnosprawnością podczas imprezy masowej „Powiatowe Święto Chleba 2019” 

Imię 
 

 

Nazwisko 
 

 

Data urodzenia 
 

 

Adres do korespondencji 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 

Czy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim  tak/nie* 

Czy osoba niepełnosprawna przyjdzie z opiekunem/asystentem  tak/nie* 

 

……………………………… 
(czytelny podpis) 

 

Oświadczam, iż posiadam / moje dziecko/ podopieczny posiada * aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. 

……………………………… 
(czytelny podpis) 

Informacja prawna: 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) osoba, której 

dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka/ danych osobowych 

mojego podopiecznego* w celu rezerwacji miejsca/miejsc w strefie dla osób niepełnosprawnych podczas imprezy 

masowej pn. „Powiatowe Święto Chleba 2019”, które odbędzie się 29.09.2019 r. w Parku Miejskim w Strzelcach 

Opolskich”. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści 

moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie 

tych danych było dobrowolne. 

 

 

……………………………… 
(czytelny podpis) 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z „Regulaminem imprezy masowej „Powiatowe Święto Chleba 2019” Strzelce 

Opolskie 29 września 2019 roku” i akceptuje jego postanowienia. 

 

 

……………………………… 
(czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić 


