FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA RAJDU
„W KRAINIE WIELKICH ŁOWÓW – W POGONI ZA TRADYCJĄ ŁOWIECKĄ SUSIEC 2022”
1. Dane uczestnika:
(a) imię i nazwisko uczestnika:
...................................................................................................................................................................
( b) adres uczestnika:
...................................................................................................................................................................
adres e-mail oraz numer telefonu(prosimy wpisać te dane kontaktowe, na które chcielibyście Państwo
otrzymać informację o udziale oraz przebiegu Rajdu)
...................................................................................................................................................................
c) rozmiar koszulki (właściwe zaznaczyć): S, M, L, XL, XXL.
2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
3.Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Rajdu i zobowiązuję się go przestrzegać.
4. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Rajdzie rowerowym
w dniu 1 października 2022 r.
5. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach.
6. Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie danych osobowych udostępnionych na potrzeby udziału w
Rajdzie, w tym mojego wizerunku do celów informowania o moim udziale w Rajdzie oraz promowania
informacji o tym wydarzeniu: w przestrzeni publicznej, portalu internetowym prowadzonym przez
Organizatora, w lokalnych mediach, materiałach organizacyjnych, informatorach oraz innych publikacjach
wydawanych przez Organizatora. Powyższa zgoda jest dobrowolna, ale stanowi warunek uczestnictwa w
Rajdzie. Nie udzielenie jej, bądź wycofanie zgody skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Rajdzie. Zgodę
można wycofać do dnia rozpoczęcia Rajdu poprzez złożenie pisemnego sprzeciwu do Organizatora, wobec
przetwarzania danych osobowych związanych z wizerunkiem i/lub usunięcia wizerunku.
7.Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatorów:
a) Dane osobowe podane przez uczestników Rajdu będą przetwarzane przez Organizatora
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: ochronadanych@pzlow.pl
c) dane osobowe podane przez uczestników, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Rajdu
oraz publikacji informacji dotyczących relacji z Rajdu oraz jego przebiegu na stronach internetowych
organizatorów i w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami prawa,
d) Organizatorzy przetwarzają wskazane dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody przez uczestników,
jak i prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Rajdu wzięcia w nim udziału, a
Organizatorom jego organizacji i przeprowadzenia,
e) osoby, których dane osobowe przetwarzają Organizatorzy, mają prawo do:-dostępu do swoich danych
osobowych,-żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,-żądania usunięcia danych, gdy dane nie
są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,-żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy
osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizatorzy nie potrzebują już danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych –do czasu stwierdzenia
nadrzędnych interesów administratorów nad podstawą takiego sprzeciwu,-wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych –z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,podanie danych osobowych w formularzu uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Organizatorom zorganizowania Rajdu, przyznaniu dyplomów oraz powiadomienia uczestników o aspektach
organizacyjnych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Rajdzie jako jego uczestnik.
_______________________________

_______________________________

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA RAJDU

Formularz należy dostarczyć do dnia 26 września 2022 r. na adres:
Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu ul. Jasna 7, 22-400 Zamość ,tel./fax 84-638-47-52
lub wypełnić w formie elektronicznej pod adresem:
https://forms.gle/QjwEMyAFgHNNK8vH9

lub przesłać jako załącznik na adres: rajdsusiec2022@gmail.com

