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Sokółka, dnia 06.09.2021 r.

W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 2 września 
2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa 

podlaskiego oraz części województwa lubelskiego, w związku z czym zmianie uległ regulamin
rajdu rowerowego oraz plan całego wydarzenia.

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
w dniach 10-11.09.2021 r. w ramach projektu "Szlakiem Tyzenhauza -  utworzenie szlaku 

turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i 
Grodno" współfinansowanym ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- 

Ukraina 2014-2020. Cel tematyczny (CT) -  Dziedzictwo.

Organizator: URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE 
16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego.
Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu 
zobowiązani są do:
• Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 
organizatora rajdu,
• Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na 
trasie rajdu,
• Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
• Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bądź zgłoszenie organizatorowi chęć wypożyczenia roweru (będzie w posiadaniu ograniczonej 
liczby rowerów)
• Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować 
bezpieczną odległość miedzy rowerami,
• Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych 
uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
■ Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i 
hamowanie,
• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, 
na parkingu, łące lub polanie,
• Przed wyruszeniem organizator rajdu zaprezentuje mapy z zaznaczoną trasą przejazdu,
• Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:
• spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
• zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
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■ niszczenia przyrody,
• indywidualnej jazdy rowerem bez organizatora,
■ głośnego zachowywania się,
• zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
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2. Odpowiedzialność organizatora.
■ Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, 
zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
■ Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 
wyrządzone przez uczestników,
• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
• Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (samochód z przyczepką) 
Awarię należy zgłosić pod nr tel. +48 531 497 634.

3. Planowany przebieg rajdu rowerowego.

Dzień 1,10.09.2021
10:00 rozpoczęcie rajdu przy Kamienicy Tyzenhauza (pamiątkowe zdjęcie + zwiedzanie kamienicy 
+pigułka historii)
Przygotowanie do rajdu rowerowego, wydanie rowerów, sprawy organizacyjne.
11:00 - wyjazd rowerami z Sokółki w kierunku miejscowości Łaźnisko 
Planowany przejazd na trasie o długości 19 km:
1. Sokółka ul. Plac Kościuszki -  DG 103764B, (droga Gminy Sokółka)
2. Sokółka ul. 1-go Maja -  DG 103779B, (droga Gminy Sokółka)
3. Sokółka ul. Sienna -  DG 103811B, (droga Gminy Sokółka)
4. Sokółka ul. Roski Małe -  DG 103807B (droga Gminy Sokółka)
5. Sokółka ul. Górna -  DP 2384B, (droga Powiatu Sokolskiego)
6. Sokółka ul. Marii Konopnickiej -S ło jn ik i - DP 1295B, (droga Powiatu Sokolskiego)
7. Bilwinki DP -  1293B, (droga Powiatu Sokolskiego)
8. Bilwinki -  Brzozowy Hrud - DG wewnętrzna, (droga Gminy Sokółka)
9. Brzozowy Hrud -  Wierzchlesie -  (droga Gminy Szudziałowo)
10. Wierzchlesie -  Łaźnisko -  granica Powiatu Sokolskiego DP 1291B (droga Powiatu 
Sokolskiego)
13:00-13.30 - Zdanie rowerów
14.00- 15.00 transport autokarem do Zajadu Sokołda, obiad, degustacja potraw regionalnych i 
lokalnych
15.30-16.00 Transport autokarem do miejscowości Supraśl
16.00- 18.00 zwiedzanie miejscowości Supraśl
18.00 zakwaterowanie w obiekcie turystycznym
19.00 degustacja dań lokalnych i regionalnych w formie kolacji, przedstawienie dotychczas 
zrealizowanych działań, nocleg w obiekcie turystycznym

Dzień 2,11.09.2021
8.00-10.00 śniadanie, wykwaterowanie
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10.00- 11.00 podsumowanie rajdu rowerowego, omówienie dotychczas zrealizowanych działań 
projektowych
11.00- 11.30 transport autokarem do Sokółki

Organizator rajdu rowerowego zastrzega, iż planowany powyższy harmonogram może ulec 
zmianie. Uczestniczy w takim przypadku zostaną poinformowani indywidualnie o zmianie.

4. Postanowienia końcowe:
• Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z 
przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
• Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
• Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej należy dostarczyć do 08.09.2021 roku na adres 
organizatora, tj: Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1,
• Organizator dopuszcza możliwość przesłania kompletu dokumentów w postaci skanów 
dokumentów na adres meilowy: sienkiewiczffisokolka.pl . z zastrzeżeniem, iż dokumenty w wersji 
papierowej należy dostarczyć do organizatora przed rozpoczęciem rajdu rowerowego,.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 
przestrzegania,
- Uczestnikiem rajdu może zostać jedynie osoba mająca co najmniej 18 lat,
- Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia rajdu rowerowego do maksymalnie 40 osób, 
według kolejności zgłoszeń
- Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać własny rower oraz obowiązkowo kask rowerowy bądź 
zgłosić chęć wypożyczenia roweru i kasku dla organizatora (pierwszeństwo przy wyborze będą 
miały osoby niepełnosprawne, następnie decyduje kolejność zgłoszeń)
- Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do złożenia wypełnionych i podpisanych dokumentów: 
Załącznik nr 1 Karty zgłoszenia
Załącznik nr 2 Oświadczeń
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w ww. zakresie będzie 
oznaczać brak możliwości przeprowadzenia przez Urząd Miejski w Sokółce niezbędnych procedur 
prawnych i działań organizacyjnych związanych z rajdem rowerowym w ramach projektu pn.: 
„Szlakiem Tyzenhauza -  utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego 
i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna".

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Załącznik nr 2 Oświadczenia
Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 Program wydarzenia transgranicznego

3 | S t r o n a



PL-BY-UA
2014-2020

Zał. 1. Karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA -  RAJD ROWEROWY PO SOKÓLSZCZYŹNIE

1. Imię i nazwisko potencjalnego uczestnika:
2. Adres zamieszkania:...................................
3. Telefon kontaktowy:..................................

Ja niżej podpisany zapoznałem się z dokumentem REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO mającego odbyć się 
w dniu 10.09.2021 r. w ramach projektu "Szlakiem Tyzenhauza -  utworzenie szlaku turystycznego w celu 
promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno" współfinansowanym ze 
środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Cel tematyczny (CT) -  
Dziedzictwo, nr projektu: PBU1/0368/16. Akceptuję treść regulaminów i nie wnoszę do nich uwag bądź 
zastrzeżeń.

Jednocześnie przedkładam oświadczenia (Załącznik 2_Oświadczenia) oraz zapoznałem się z Klauzulą 
informacyjną (Załącznik 3 Klauzula informacyjna).

Oświadczam, ż e ....................................................................... (imię i nazwisko) posiada/nie posiada* (nie
potrzebne skreślić) orzeczenia o niepełnosprawności.
Potrzeby związane z niepełnosprawnością:..........................................................................................................
Potrzeby związane ze stanem zdrow ia:................................................................................................................
Zgłaszam chęć wypożyczenia roweru z kaskiem (organizator zastrzega sobie możliwość wypożyczenia do 
ilości posiadanych rowerów): TAK / NIE

Potencjalny uczestnik:

Miejscowość i data Podpis potencjalnego uczestnika

Adnotacje urzędu. Data wpływu kompletnej karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzania danych osobowych:
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Zał. 2. Oświadczenia
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13, art. 6 u st.l lit. a) oraz art. 9 ust.2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) wyrażam 
zgodę na:
- przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon 
kontaktowy) oraz potrzeb w związku z niepełnosprawnością i stanem zdrowia w celu rekrutacji i udziału w 
rajdzie rowerowym,
do udziału w RAJDZIE ROWEROWYM w dniu 10.09.2021 r. w ramach projektu pn.: „Szlakiem 
Tyzenhauza -  utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i 
historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna", nr projektu: PBU1/0368/16, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 
2014-2020, Cel tematyczny (CT) -  Dziedzictwo", działającego w ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (EIS).

Miejscowość i data Imię i nazwisko Uczestnika

Oświadczenie o stanie zdrowia

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że ..................................................................... (imię i nazwisko)
znajduję się w stanie zdrowia umożliwiającym udział w RAJDZIE ROWEROWYM.

Miejscowość i data Imię i nazwisko -  czytelny podpis

Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla 
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 
Urząd Miejski w Sokółce pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr 
telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w celu 
poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.
Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID - 19 
podczas rajdu rowerowego.
Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do Urzędu Miejskiego w Sokółce 
w razie zakażenia wirusem COVID-19 na rajdzie rowerowym.
Jednocześnie oświadczam, że:
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1) według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów zakażenia 
koronawirusem,
2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,
3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia.

Miejscowość i data Imię i nazwisko -  czytelny podpis

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku (zdjęcia, filmy, itp. z udziału w
rajdzie rowerowym) .......................................................................................... (imię i nazwisko) w celach
informacyjno-promocyjnych projektu oraz Gminy Sokółka.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie 
zdjęć/filmów wykonanych w czasie ww. wydarzenia za pośrednictwem dowolnego medium, w 
celach związanych z promocją projektu i Programu, zgodnie z obowiązującym prawem, włączając w 
to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, 
publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc.
Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego 
wykorzystania fotografii lub filmu z moim wizerunkiem.

Miejscowość i data Imię i nazwisko -  czytelny podpis

Zapoznanie się i akceptacja klauzuli informacyjnej

Oświadczam, iż otrzymałem(-am) Klauzulę informacyjną stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu 
rajdu rowerowego, zapoznałem się z nią, zrozumiałem jej treść, nie wnoszę zastrzeżeń do jej treści.

Miejscowość i data Imię i nazwisko -  czytelny podpis
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Zał. 4. Program wydarzenia transgranicznego

PROGRAM WYDARZENIA TRANSGRANICZNEGO

Rajd rowerowy Szlakiem Tyzenhauza w dniach 10-11.09.2021r. w ramach projektu 
"Szlakiem Tyzenhauza -  utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa 
kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno" współfinansowanym ze 

środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Cel
tematyczny (CT) -  Dziedzictwo.

Dzień 1,10.09.2021
10:00 rozpoczęcie rajdu przy Kamienicy Tyzenhauza (pamiątkowe zdjęcie + zwiedzanie kamienicy 
+pigułka historii)
Przygotowanie do rajdu rowerowego, wydanie rowerów, sprawy organizacyjne.
11:00 - wyjazd rowerami z Sokółki w kierunku miejscowości Łaźnisko 
Planowany przejazd na trasie o długości 19 km:
1. Sokółka ul. Plac Kościuszki -  DG 103764B, (droga Gminy Sokółka)
2. Sokółka ul. 1-go Maja -  DG 103779B, (droga Gminy Sokółka)
3. Sokółka ul. Sienna -  DG 103811B, (droga Gminy Sokółka)
4. Sokółka ul. Roski Małe -  DG 103807B (droga Gminy Sokółka)
5. Sokółka ul. Górna -  DP 2384B, (droga Powiatu Sokolskiego)
6. Sokółka ul. Marii Konopnickiej -Słojniki - DP 1295B, (droga Powiatu Sokolskiego)
7. Bilwinki DP -  1293B, (droga Powiatu Sokolskiego)
8. Bilwinki -  Brzozowy Hrud - DG wewnętrzna, (droga Gminy Sokółka)
9. Brzozowy Hrud -  Wierzchlesie -  (droga Gminy Szudziałowo)
10. Wierzchlesie -  Łaźnisko -  granica Powiatu Sokolskiego DP 1291B (droga Powiatu Sokolskiego) 
13:00-13.30- Zdanie rowerów
14.00- 15.00 transport autokarem do Zajadu Sokołda, obiad, degustacja potraw regionalnych i 
lokalnych
15.30-16.00 Transport autokarem do miejscowości Supraśl
16.00- 18.00 zwiedzanie miejscowości Supraśl
18.00 zakwaterowanie w obiekcie turystycznym
19.00 degustacja dań lokalnych i regionalnych w formie kolacji, przedstawienie dotychczas 
zrealizowanych działań, nocleg w obiekcie turystycznym

Dzień 2,11.09.2021
8.00- 10.00 śniadanie, wykwaterowanie
10.00- 11.00 podsumowanie rajdu rowerowego, omówienie dotychczas zrealizowanych działań 
projektowych
11.00- 11.30 transport autokarem do Sokółki

Organizator rajdu rowerowego zastrzega, iż planowany powyższy harmonogram może ulec zmianie. 
Uczestniczy w takim przypadku zostaną poinformowani indywidualnie o zmianie.
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Zał. 3. Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sokółce jest Burmistrz 
Sokółki, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka; telefon: +48 85 7110900, adres e-mail: kancelaria(5)sokolka.pl. W 
Urzędzie Miejskim w Sokółce został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt z 
inspektorem ochrony danych osobowych: iod@sokolka.pl.

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Finansów, Inwestycji i Rozwoju jest 
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, w zakresie w jakim pełni rolę Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 
Koordynującej, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w Programie Polska-Białoruś- 
Ukraina 2014-2020.
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 
a w przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MliR -  Panem Błażejem Korczakiem, jest 
możliwy pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, bądź pod adresem poczty elektronicznej: 
IOD@miir.gov.pl

3) Dane osobowe rodzica\opiekuna prawnego oraz dziecka przetwarzane będą w celu udziału w rajdzie 
rowerowym w ramach projektu pn.: „Szlakiem Tyzenhauza -  utworzenie szlaku turystycznego w celu 
promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna" oraz dokumentacji 
projektu i Programu zgodnie z jego zasadami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust.2 lit. a) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do otrzymania i przetwarzania 
danych w związku z realizacją projektu transgranicznego:
a) na terenie Unii Europejskiej
- Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w 
Warszawie oraz inne podmioty
- podmioty, którym Minister powierzył wykonywanie zadań w ramach obsługi Funduszy Europejskich, w tym 
w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, a także beneficjenci, 
eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia, działania, wsparcie i ewaluacje,
- instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła 
wykonywanie zadań związanych z obsługą Funduszy Europejskich,
- podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów 
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy 
telekomunikacyjni.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku, w którym Minister Finansów, 
Inwestycji i Rozwoju przekaże organom Unii Europejskiej zbiorcze zestawienie wydatków zawierające wydatki 
ostatecznie rozliczające zakończony projekt (zgodnie z art. w art. 140 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). W niektórych przypadkach, np. 
prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony. Po upływie 
ww. okresu dane osobowe będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
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6) Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu. Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji.

7) Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując te prawo, osoba 
której dane dotyczą może zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Sokółce lub/i Ministra Finansów, Inwestycji i 
Rozwoju bądź z pytaniem m.in. o to czy Urząd Miejski w Sokółce lub/i Minister Finansów, Inwestycji i 
Rozwoju przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel 
przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy 
przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Urzędu Miejskiego 
w Sokółce lub/i Ministra z wnioskiem o ich aktualizację.

8) Posiada Pan/Pani prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania -  jeżeli 
spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest 
w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Urzędu Miejskiego 
w Sokółce lub/i Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z 
prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania 
danych osobowych powoduje, że Urząd Miejski w Sokółce lub/i Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju może 
jedynie przechowywać dane osobowe. Urząd Miejski w Sokółce lub/i Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie 
przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Urząd Miejski 
w Sokółce lub/i Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, 
przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania 
danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych -  do 
czasu rozpatrzenia przez Urząd Miejski w Sokółce bądź/i Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju tego 
sprzeciwu.

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w ww. zakresie będzie 
oznaczać brak możliwości przeprowadzenia przez Urząd Miejski w Sokółce niezbędnych procedur prawnych i 
działań organizacyjnych związanych z rajdem rowerowym w ramach projektu pn.: „Szlakiem Tyzenhauza -  
utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast 
Sokółka i Grodna".
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