FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
VIII MARATON ROWEROWY MTB O PUCHAR ZBP (Józefów, 23 września 2018 r.)

Informacja

Zawodnik

Nazwisko i imię
PESEL
Firma

Nazwa reprezentowanej drużyny do
klasyfikacji drużynowej o Puchar ZBP
Adres
Telefon
E-mail
Osoby towarzyszące
Dzieci (wiek)
Dane do faktury VAT
Firma, adres, NIP
Zgłoszenie do zawodów jest traktowane jako zaakceptowanie warunków regulaminu maratonu i wyrażenie zgody zgłaszającego na przetwarzanie jego
danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.
nr 101, poz. 926, tekst jednolity).
Startujący w VIII Maratonie Rowerowym MTB o Puchar ZBP niniejszym oświadcza, iż jego stan zdrowia jest dobry i bierze udział w maratonie na własną
odpowiedzialność, wyłączając tym samym organizatorów z odpowiedzialności w razie wypadku, uszczerbku na zdrowiu i śmierci.

Opłata za uczestnictwo:
Warunkiem udziału w maratonie jest uiszczenie opłaty w wysokości 70 zł brutto (dorosły uczestnik zawodów) oraz
30 zł brutto (dzieci do lat 13). Wpisowe należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Rowerowego Zielony Szlak, ul.
Dolna 14/5, 05-092 Łomianki, na poniższy nr rachunku bankowego z dopiskiem „KATEGORIA BANKOWCY”.

Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
Wpisowe jest bezzwrotne. W dniu maratonu wartość wpisowego wynosi 70 zł brutto dla osoby dorosłej oraz
30 zł brutto dla dziecka do lat 13. Wpisowe nie dotyczy osób towarzyszących, które nie biorą aktywnego udziału w
maratonie.
W przypadku uiszczenia wpisowego po wyznaczonym terminie warunkiem dopuszczenia do udziału w maratonie
jest okazanie potwierdzenia dokonania przelewu.
Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać do dnia 15.09.2018 r. do godz. 15:00 na adres e-mail:
biuro@klubbankowca.com.pl
Kontakt: tel. (+48) 22 828 14 12, (+48) 722 500 500
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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)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

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,
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);
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;
odbiorcami danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym są patroni i sponsorzy Konferencji oraz agencje marketingowe
współpracujące
z administratorem;
dane osobowe są przetwarzane przez okres 3 lat;
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;
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.

Uczestnicy Maratonu MTB wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwiecznionego podczas maratonu. 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 Maratonie MTB na własną odpowiedzialność. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody
powstałe przed, podczas lub po regatach.

……………………………………..
data

……………………………………..
podpis
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