
GoelzA
Stempel

GoelzA
Stempel

GoelzA
Stempel

GoelzA
Stempel

GoelzA
Stempel

GoelzA
Stempel

GoelzA
Stempel

GoelzA
Stempel

GoelzA
Stempel

GoelzA
Stempel

GoelzA
Stempel

GoelzA
Stempel

GoelzA
Stempel



GoelzA
Stempel



GoelzA
Stempel



GoelzA
Stempel

GoelzA
Stempel


	Text1: Formularz rejestracyjny
	Text3: Adres:
	Text4: E-mail:
	Text5: Numer telefonu*:
	Text2: *dobrowolna informacja, kontakt tylko w przypadku nagłych zmian lub odwołania wycieczki.
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text12: Wybόr dania obiadowego w restauracji Prinz Albrecht ( w Neuzelle)*
	Text13: filety wieprzowe z bukietem warzyw oraz sosem śmietanowym i krokiety
	Text15: filet z piersi kurczaka z marchewką i krokiety ziemniaczane
	Text16: filet z łososia z duszonymi ogόrkami i  ziemniaki z koperkiem
	Text20: 
	Text22: mieszanka warzyw z sosem śmietanowym z dodatkiem białego wina i z makaronem
	Text23: sałatka z kawałkami kurczaka i ze świeżym ananasem
	Text14: Wycieczka rowerowa organizowana jest w ramach niemieckiego-polskiego projektu 
	Text25: drogowego Nr: 85020845  pt: „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg 
	Text26: transgranicznych na obszarze powiatu Odra-Szprewa i powiatu krośnieńskiego“.
	Text6: Dodatkowe zasady postępowania w czasie pandemii koronawirusa
	Text10: • Jeśli ktόryś z uczestnikόw jest chory, to nie weźmie udziału w wycieczce.
	Text11: • Na wycieczkę trzeba się zarejestrować. 
	Text27: • Jeśli ktoś pojawi się na miejscu zbiόrki bez wcześniejszego zarejestrowania się  albo  
	Text28: nie będzie miał potwierdzenia rejestracji, to nie będzie mόgł wziąć udziału w wycieczce
	Text29: • Wycieczka rowerowa ma formę bezdotykową. W jej trakcie będą zachowane zasady
	Text30:  higieny, wg. rozporządzenia kraju związkowego Brandenburgia o obchodzeniu się z
	Text31: • Nie można zamieniać się na rowery w trakcie trwania wycieczki. 
	Text32: • W autobusie wymagane jest noszenie maseczki. Każdy ma obowiązek przynieść ze 
	Text33: wirusem SARS-CoV-2  i COVID-19. Minimalny odstęp w trakcie jazdy jeden za drugim
	Text34: Imię i nazwisko:
	Text35: 
	Text17: Informacja o ochronie danych osobowych
	Text18: Ochrona prywatnych danych osobowych oraz ostrożne i sumienne obchodzenie się z nimi
	Text45:  są bardzo ważne. Według Europejskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DSGVO)
	Text46:  jesteśmy zobowiązani Państwa poinformować w jakim celu Wydział Infrastruktury i 
	Text47:  Zarządzania Budynkami zbiera dane, zapisuje je oraz przekazuje dalej. Z informacji tej 
	Text48: wynika rόwnież jakie Państwo mają prawa związane z ochroną danych osobowych. 
	Text50: 1. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych
	Text51: Odpowiedzialny za przetwarzanie danych jest:
	Text52: Landkreis Oder-Spree, Der Landrat
	Text53: Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement
	Text54: Datenschutzbeauftragte
	Text55: Liebknechtstr. 21
	Text56: 15848 Beeskow
	Text58: Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:
	Text59: Landkreis Oder-Spree, Der Landrat
	Text60: Breitscheidstr. 7, 15848 Beeskow
	Text61: Telefon: 03366-35 1020
	Text62: E-Mail: datenschutz@l-os.de
	Text64: 2. Cel oraz podstawy prawne przetwarzania danych
	Text65: Kontakt z uczestnikami  w celach organizacyjnych oraz informacja o krόtkoterminowych 
	Text66: zmianach. Zbieranie danych uczestnikόw na podstawie rozporządzenia państwa 
	Text67: związkowego Brandenburgii o obchodzeniu się z wirusem SARS-CoV-2 i COVID-19.
	Text69: 3. Odbiorca Państwa danych
	Text70: Dane będą zbierane oraz zapisane w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Budynkami.
	Text71: Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.
	Text73: 4. Zapis danych osobowych
	Text74:  Zachowamy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do 
	Text75: spełnienia wymogόw zapisanych w ustawie. Na podstawie rozporządzenia państwa 
	Text76: związkowego Brandenburgii dotyczącego obchodzenia się z wirusem SARS-CoV-2 i 
	Text78: 5. Państwa Prawa
	Text79:  Każda osoba ktόrej dotyczy przetwarzanie danych według Europejskiej Ustawy o 
	Text80: Ochronie Danych Osobowych (DSGVO) ma następujące prawa:
	Text81: • prawo do udzielenia informacji o zapisanych danych oraz ich przetwarzania 
	Text82: (artykuł 15 DSGVO)
	Text83: • prawo do sprostowania danych, jeśli są one błędne lub niekompletne (artykuł 16 DSGVO)
	Text85: • prawo do usunięcia zapisanych danych, jeżeli spełnione są warunki zapisane w artykule 17 DSGVO
	Text86: • prawo do ograniczenia danych według ustawy 18 DSGVO przetwarzania danych
	Text89: • prawo do sprzeciwu przeciwko określonemu przetwarzaniu danych według artykułu 21 
	Text90: DSGVO
	Text91: • mają Państwo rόwnież prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym, jeśli
	Text92:  17 DSGVO
	Text93: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht
	Text94: Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow
	Text100: 1. Proszę uwzględnić, że organizator nie zapewnia uczestnikom wycieczki ubezpieczenia 
	Text101: od nieszczęśliwych wypadkόw i od odpowiedzialności cywilnej.
	Text102: 2. Wraz z rejestracją akceptują Państwo wcześniej wymienione dodatkowe zasady postępo-
	Text103: wania w trakcie pandemii koronawirusa oraz regulacje dotyczące ochrony danych osobowych
	Text107:    Gemeinsames Projekt der Landkreise Krosno Odrzańskie und der Woiwodschaft Lebus
	Text108: Wspólny projekt Powiatu Krośnieńskiego, Powiatu Odra-Sprewa i Wojewόdztwa Lubuskiego
	Text109: Program
	Text111: 9.00                     zbiόrka przed ratuszem w Gubinie
	Text112: 9.00-9.30             krόtkie zwiedzanie i wstęp  
	Text113:                           do wycieczki rowerowej
	Text114: ok. 9.30               start wycieczki rowerowej
	Text115:                           Gubin-Coschen-Żytowań
	Text116:                           (15 minut przerwy na moście)
	Text117:                            Coschen-Żytowań-Ratzdorf
	Text118:                            (15 min. przerwy w Ratzdorf)
	Text119:                            Ratzdorf-Neuzelle
	Text120: ok. 13.00              przyjazd do Neuzelle
	Text121: 13.00                    obiad w restauracji
	Text122: 14.00                    zwiedzanie klasztoru
	Text123: 15.00                    przejazd autobusem do Storkow 
	Text124: 16.00                    zwiedzanie twierdzy w Storkow
	Text125: 16.45                    mały poczęstunek w Burgcafe                    
	Text127: ok. 17.30              powrόt autobusem do  Gubina
	Text128: ok. 19.00              przyjazd do Gubina
	Text131: Źrόdło: Google Maps
	Text132:                             Prinz Albrecht
	Text134: W ramach niemieckiego-polskiego projektu drogowego Nr: 85020845  pt. „Rozwój ważnych 
	Text135: połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze powiatu Odra-Szprewa i
	Text136: powiatu krośnieńskiego“ organizowana jest  w dniu 26.09.2020 r. wycieczka rowerowa. 
	Text137: Zaproszenie na wycieczkę rowerową
	Text138: Udział w niej jest bezpłatny. 
	Text140: Z powodu pandemii koronawirusa ilość uczestnikόw jest ograniczona i dlatego jest 
	Text141: dostępnych tylko 11 wolnych miejsc. A więc kto pierwszy się zamelduje, ten będzie mόgł 
	Text142: wziąć udział w wycieczce rowerowej. Po uprzednim wypełnieniu formularza zostaną
	Text143: Ważne uwagi:
	Text19: lub jazdy obok siebie oraz w trakcie przerw wynosi 1,5 m. 
	Text21:  i udzielają zgody na fotografowanie oraz wykorzystanie zdjęć w ramach ww. projektu.
	Text36: 3. Wypożyczanie kaskόw rowerowych jest zabronione z powodu pandemii koronawirusa.
	Text37: Uczestnicy mogą zabrać ze sobą własne kaski. 
	Text38: COVID-19  jesteśmy zobowiązani przechowywać te dane przez okres 4 tygodni. 
	Text39:         Udział z wypożyczonym rowerem (koszt pokrywa organizator)
	Text40:         Udział z własnym rowerem* 
	Text41: *możliwy tylko z własnym transportem roweru
	Group1: Off
	Text42: Państwo powiadomieni mailowo o skutecznej rejestracji lub o wyczerpaniu wolnych miejsc.
	Text43: *Proszę wybrać jedno z dań:
	Text44: sobą maseczkę. Inaczej nie będzie mόgł wejść do autobusu. 
	Text49: Organizator zapewnia 1  napόj  bezalkoholowy do obiadu.
	Text57:  są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.
	Text63: Adres właściwego organu nadzorczego to:
	Group2: Off
	Text24: zorganizowanej.


