Zawody Kontrolne w Rajdach Enduro
Dębska Wola
Kielce 10.03.2019r.

Numer Startowy

Klasa

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE
ZAWODNIK
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:
Narodowość:
Adres do korespondencji:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Nr Licencji:
Nazwa klubu:
Kontakt I.C.E
W nagłym wypadku proszę powiadomić:
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POJAZDU:
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POJAZDU

Marka
Typ / Model
Grupa

Klasa :

Nr ramy
Pojemność skokowa
Rodzaj silnika

Oświadczenie zawodnika:
✔Oświadczam, iż znane mi są ryzyko i niebezpieczeństwa związane z zawodami/imprezami sportu motorowego i w razie wypadku lub innych
podobnych okoliczności wynikających z mojego udziału w tych zawodach/imprezie akceptuję pełną odpowiedzialność z tego tytułu, a także, nie będę
występować względem Organizatora z roszczeniami wynikającymi z powyższych zdarzeń. / I declare to have no doubts about the risks and dangers of
motor sport events and for such contingencies and any other results from my participation in this event, I accept full and absolute responsibility and
renounce to ask any posterior responsibility to the Organizer.
✔Deklaruję także pełną znajomość przepisów FIM, FIM Europe i regulaminów sportowych PZM odnoszących się do sportu motocyklowego, jak i
przepisów Antydopingowych dotyczących zakazu stosowania substancji i metod zabronionych oraz gwarantuję podporządkowanie się wszystkim tym
przepisom bez wyjątku. / I also declare to have full knowledge of the rules and regulations issued by the FIM, FIM Europe and the PZM sporting
regulations covering and governing motorcycle sport in all aspects, as well as anti-doping rules on the prohibition of the use of the prohibited
substances and methods, and I guarantee to respect all such rules and regulations without exception.
✔Oświadczam, iż wszystkie dane zamieszczone w powyższym formularzu (w szczególności dane osobowe, numery stosownych dokumentów) są
zgodne ze stanem faktycznym. Moim podpisem poświadczam, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i akceptuję powyższe gwarancje
oraz wszystkie warunki związane z moim udziałem w zawodach/imprezie. / I declare, that all data entered in above entry form (such as personal data,
numbers of documents) are correct and valid. By my signature I declare that all the information contained on the entry form is correct and that I
acknowledge and agree in full to the terms and conditions of the above indemnity and that I accept all the terms and conditions relating to my
participation in this event.

✔W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych
w skrócie RODO,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZM oraz Organizatora zawodów na zasadach opisanych poniżej oraz przyjmuję
do wiadomości, że:
1.Administratorem danych osobowych (ADO), moich i/lub mojego dziecka, podanych przeze mnie w formularzu zgłoszenia jest Polski
Związek Motorowy (PZM), z siedzibą w Warszawie (02-518) przy ul. Kazimierzowskiej 66 oraz Organizator zawodów KTM NOVI
KORONA z siedzibą Krakowska 32, Kielce.
2.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia mojego zgłoszenia i udziału w ww. zawodach/imprezie.
3.Dane osobowe moje i/lub mojego dziecka będą przetwarzane w celu:
a. uczestnictwa w zawodach/imprezie, w tym klasyfikowania w wynikach zawodów/imprezy a następnie w klasyfikacji rocznej danego
cyklu;
b. oceny zdolności do udziału w danych zawodach, na podstawie zaświadczenia lekarskiego;
c. potwierdzania przynależności klubowej;
d. publikacji wizerunku mojego i/lub mojego dziecka, np. zdjęcia z uczestnictwa w zawodach/imprezie, z rozdania nagród, itp.;
e.podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.
4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych moich i/lub mojego dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. moja zgoda, którą mam
prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w zawodach/imprezie, zawierającej wycofanie mojej
zgody na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego dziecka.
5.Odbiorcą danych osobowych moich i/lub mojego dziecka będą np.:
a. Międzynarodowe Federacje Sportowe, np. Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), European Motorcycling Union (FIM
Europe), gdy zasadne;
b. Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku rozgrywania zawodów/imprezy leżących w ich jurysdykcji;
c. Obsługa zabezpieczenia medyczno-ratowniczego zawodów/imprezy;
d. Chronometraż;
e. media, w związku z publikacją wyników, informacji prasowych, zdjęć z zawodów/imprezy;
f. firmy ubezpieczeniowe, gdy ma to zastosowanie;
g. firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się dane osobowe moje i/lub mojego dziecka;
h. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy mną a ADO.
6.ADO będzie przechowywać dane osobowe w przypadku dokumentów zawodów/imprezy – przez okres 2 lat. W przypadku wyników i
klasyfikacji rocznych – bezterminowo. W przypadku postępowania dyscyplinarnego zgodnie z procedurą regulującą to postępowanie.
7.Przysługuje mi prawo:
a. żądania od ADO dostępu do danych osobowych moich i/lub mojego dziecka, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak
również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
b. żądania od ADO usunięcia danych osobowych moich i/lub mojego dziecka lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich
przechowywania; ADO poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być
zrealizowane;
c. otrzymania od ADO podanych przeze mnie i/lub moje dziecko danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie
używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego dziecka
przez ADO, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres email: iod@pzm.pl
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PZM znajdują się na stronie www.pzm.pl w zakładce RODO.

Podpis zawodnika:

