Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE ZAWODNIKA DO ZAWODÓW
Zawody, data i miejsce :
I seria Kartingowe Mistrzostwa Polski, 03 – 04.05.2019r., Bydgoszcz, JUNIOR AKADEMIA, SENIOR AKADEMIA.
II seria Kartingowe Mistrzostwa Polski, 06 – 07.07.2019r., Słomczyn, JUNIOR AKADEMIA, SENIOR AKADEMIA.
Termin dokonania zgłoszenia: do

10 kwietnia 2019 r.
Klub/Team

ZGŁASZAJĄCY:

Imię i nazwisko

ZAWODNIK

Miejscowość

ul.
Data/miejsce urodzenia
Narodowość/

Klub/Team

Numer i stopień licencji
Telefon
KATEGORIE:

E-mail:



JUNIOR AKADEMIA

Numer Startowy

wpisowe 2 400,00 PLN



SENIOR AKADEMIA

Numer Startowy

wpisowe 2 400,00 PLN

Zgłoszenie należy przesłać do Polskiego Związku Motorowego w terminie do 10 kwietnia 2019 r., na adres:
Polski Związek Motorowy, Zarząd Główny ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa lub przesłać na e-mail: karting@pzm.pl
Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy obowiązkowo przesłać potwierdzenie przelewu wpisowego na konto ZG PZM.
Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą przyjęte.
Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego /Santander Bank Polska S.A. 66 O/ W-wa

35 1500 1777 1217 7001 1143 0000
Tytuł płatności „Kartingowe Mistrzostwa Polski - Seria 1 i 2/ OK SENIOR lub OK JUNIOR”, nazwisko i imię zawodnika.

Niniejszy formularz zgłoszeniowy nie uprawnia do udziału w zawodach bez ważnej licencji wraz z ważnymi badaniami lekarskimi.

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA I/LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH OSÓB MAŁOLETNICH
Oświadczam, że treść obowiązującego Regulaminu Sportu Kartingowego oraz przepisy dotyczące stosowania zakazanych środków dopingowych i
innych substancji są mi znane i oświadczam, że będą one przestrzegane za co biorę pełną odpowiedzialność, (opiekunowie prawni biorą pełną
odpowiedzialność w przypadku osób małoletnich).
W związku z przyjęciem zgłoszenia mojego i/lub mojego dziecka i dopuszczeniem do udziału w ww. zawodach dobrowolnie zobowiązuję się do nie
wnoszenia żadnych roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do organizatora i jego oficjalnych reprezentantów, pracowników i agentów, z tytułu
odszkodowań lub kosztów poniesionych w razie śmierci lub odniesionych kontuzji przeze mnie i/lub moje dziecko, jego mechaników lub inne
towarzyszące mu osoby, o ile spełnione będą przez organizatora wszystkie obowiązki wynikające z przepisów dotyczących organizacji danych
zawodów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych oraz wizerunku mojego i/lub mojego dziecka w celu udziału w ww. zawodach kartingowych,
zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.

Data i miejsce

Podpis zawodnika - czytelny
OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

My, niżej podpisani, opiekunowie prawni zgłaszamy nasze dziecko do udziału w ww. zawodach kartingowych nadzorowanych przez Polski Związek
Motorowy i orgaznizowanych przez Automobilklub Leszczyński w dniach 03 – 04.05.09.2019r., i Automobilklub Rzemieślnik w dniach 06 – 07.07.2019r..
Jednocześnie zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić na piśmie Polski Związek Motorowy oraz Organizatora ww. zawodów w przypadku cofnięcia
naszego pozwolenia na udział naszego dziecka w tych zawodach.

Rozumiemy, że gdyby nasze dziecko cierpiało na jakiekolwiek dolegliwości stałe lub czasowe mogące mieć wpływ na sposób kontroli nad pojazdami w
momencie rozpoczęcia ww. zawodów nie pozwolimy na jego uczestnictwo w tych zawodach i zgłosimy ten fakt Dyrektorowi Zawodów co potwierdzamy
własnymi podpisami.
Oświadczamy, że w sytuacji zaistnienia wypadku lub kolizji spowodowanych nieumyślnie oraz wyrządzonych z tego powodu szkód podczas ww. zawodów,
w tym treningów, zobowiązujemy się nie wnosić skargi i nie wkraczać na drogę prawną w stosunku do: ww. Organizatora zawodów, GKSK PZM oraz
innych zawodników biorących udział w wyścigach i treningach.
Oświadczamy, że ponosimy odpowiedzialność finansową za zawodnika, którego jesteśmy opiekunami prawnymi.

Imię i nazwisko opiekuna prawnego (1)

Imię i nazwisko opiekuna prawnego (2)

Podpis opiekuna prawnego (1) - czytelny

Podpis opiekuna prawnego (2) – czytelny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych, informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia jest Polski Związek Motorowy (PZM), z siedzibą w Warszawie (02-518) przy
ul. Kazimierzowskiej 66.
2. Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i udziału w ww. zawodach, a ich nie podanie to uniemożliwi.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) uczestnictwa w zawodach, w tym klasyfikowania w wynikach zawodów a następnie w klasyfikacji rocznej danego cyklu;
b) oceny zdolności do udziału w danych zawodach, na podstawie zaświadczenia lekarskiego;
c) publikacji ew. zdjęć z uczestnictwa w zawodach, z rozdania nagród, itp.;
d) potwierdzania przynależności klubowej;
e) podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań
na wniosek osoby, której dane dotyczą, związanych z przyjęciem zgłoszenia do udziału w zawodach.
5. Odbiorcą danych osobowych będą np.:
a) Międzynarodowe Federacje Sportowe, np. Federation Internationale de l'Automobile (FIA), Commission Internationale de Karting FIA (CIK FIA),
gdy zasadne;
b) Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku rozgrywania zawodów/imprezy leżących w ich jurysdykcji;
c) Oficjalni Promotorzy współpracujący z PZM, w celach promocyjnych sportu kartingowego;
d) media, np. w związku z publikacją wyników, zdjęć z zawodów, rozdania nagród, gdy ma zastosowanie;
e) firmy ubezpieczeniowe, gdy ma to zastosowanie;
f) firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji.
6. Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: Dokumenty zgłoszeniowe – 2 lata liczone od daty przyjęcia zgłoszenia; Wyniki i klasyfikacje
roczne – bezterminowo; Dokumenty dot. ew. postępowania dyscyplinarnego zgodnie z procedurą regulującą to postępowanie.
7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to:
a) żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich
przetwarzaniu;
b) żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania;
c) żądanie przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub
przesłania tego pliku innemu administratorowi;
d) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez PZM.
8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail: iod@pzm.pl

