Akademia Sportu Klubu Bankowca
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
XVI REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH
14–16 września 2018 r., Hotel Joseph Conrad, Pisz
Dane

Załoga
imię i nazwisko
PESEL

1. Sternik
telefon
e-mail
stopień żeglarski

2. Członek załogi
(imię, nazwisko, telefon, e-mail, PESEL)

3. Członek załogi
(imię, nazwisko, telefon, e-mail, PESEL)

4. Członek załogi
(imię, nazwisko, telefon, e-mail, PESEL)

Osoby towarzyszące
(imię, nazwisko, e-mail, PESEL)

Nazwa instytucji (dane do faktury)

Opłata za Regaty Żeglarskie
Warunkiem koniecznym udziału w regatach jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 900 zł brutto (tj. 731,71 zł netto)
od załoganta do dnia 3 września 2018 r. oraz w przypadku osób towarzyszących 500 zł brutto (tj. 406,50 zł netto) od
osoby towarzyszącej. Należność za dzieci w wieku 7-11 lat to 300 zł brutto (tj. 243,90 zł netto). Wpisowe jest bezzwrotne.
Dane do przelewu: Związek Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
Numer konta: 02 1020 1156 0000 7202 0008 6215, tytuł przelewu: XVI Regaty ZBP, imię i nazwisko
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 września 2018 r. do godz. 16:00 na adres biuro@klubbankowca.com.pl
Zakwaterowanie:
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty opłaty wpisowej do REGAT, transportu oraz zakwaterowania.
Zakwaterowanie zapewnione zostało w hotelu Joseph Conrad w Piszu.
PROSZĘ O REZERWOWANIE POKOI DO 31 LIPCA, do tej daty mamy zagwarantowaną pulę pokoi.
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Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie
ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa (dalej – „ZBP”) na wskazany w formularzu numer telefonu i adres e-mail oraz na używanie przez ZBP
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 13 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 (zwane dalej
„RODO”) ZBP informuje, że:
1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Związek Banków Polskich, z siedzibą w Warszawie,
ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, adres e-mail kontakt@zbp.pl,
2) w ZBP wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zbp.pl (z inspektorem danych
osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych);
3) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionego interesu ZBP, jako administratora
danych, polegającego na obsłudze administracyjnej organizowanych Konferencji oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych
na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4) odbiorcami danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym są patroni i sponsorzy Konferencji oraz agencje marketingowe współpracujące
z administratorem;
5) dane osobowe są przetwarzane przez okres 3 lat;
6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
7) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.
Uczestnicy Regat ZBP wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwiecznionego podczas Regat ZBP. Zezwolenie niniejsze obejmuje
wykorzystanie wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym
polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Zawodnicy uczestniczą w regatach na własną odpowiedzialność. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe przed,
podczas lub po regatach.

OSOBA

PODPIS

1. Sternik

2. Członek załogi

3. Członek załogi

4. Członek załogi

5. Osoba towarzysząca

6. Osoba towarzysząca

Data …………………………………….

Strona 2 z 2

