ZGŁOSZENIE
V Memoriał Ayrtona Senny 2022
Imię i Nazwisko1
Data Urodzenia

Wzrost
Rozmiar koszulki
Waga:

OŚWIADCZENIE NR 1
Oświadczam iż zapoznałem się z Regulaminem zawodów “ V Memoriał Ayrtona Senny 2022 “
i w pełni go akceptuję. Jednocześnie oświadczam i zapewniam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w w/w zawodach oraz że biorę w nich udział na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
Biorąc udział w zawodach potwierdzam, że rozumiem i jestem w pełni świadomy faktu, że zawody,
w których będę brał udział są niebezpieczne, i nie są pozbawione ryzyka, w tym (ale nie wyłącznie) doznania
poważnego urazu, utraty zdrowia lub śmierci, a także uszkodzenia lub utraty mienia. Rozumiem i akceptuję w
pełni fakt, że zawody to konkurencja sportowa.
Wobec powyższego z pełną świadomością przejmuje na siebie całe ryzyko odpowiedzialności za straty, koszty
lub szkody związane z moim udziałem w zawodach.
………………………………………………………………...
(podpis Uczestnika pełnoletniego / opiekuna prawnego )
OŚWIADCZENIE NR 2
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę „Vikay” Sp. z o.o.
z siedzibą w Siedlcach (adres: 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 66/15, KRS: 0000770803) dla potrzeb
niezbędnych do organizacji “ V Memoriał Ayrtona Senny 2022” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.1.19.1).
………………………………………………………………...
(podpis Uczestnika pełnoletniego / opiekuna prawnego )
OŚWIADCZENIE NR 3
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację wizerunku na stronach Internetowych, w mediach oraz w
mediach społecznościowych.
Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie wskazanego zdjęć za
pośrednictwem dowolnej techniki, w dowolnym celu, zgodnym z obowiązującym prawem.
Jednonożnie oświadczam, że zrzekam się wszelkich moich praw związanych kontrolą i zatwierdzaniem
każdorazowego wykorzystania poniżej wskazanego zdjęcia, a takie w przypadku wykorzystania go w celu
łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych lub wszelkich technik plastycznych i graficznych,
kolażu, zmiany kolorystyki i nasycenia barw.

………………………………………………………………...
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
(podpis Uczestnika pełnoletniego / opiekuna prawnego )

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z
2016r. Nr 1(9. 5.1 ze zm. ) - dalej: “RODO” informuję że:
1. Administratorem Państwa danych jest Vikay Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 66/15, 08-110
Siedlce.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania za pośrednictwem maila memorial@kart1.pl lub
pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji i promocji zawodów “ V Memoriał Ayrtona
Senny 2022” organizowanego przez Vikay Sp. z o.o., jak również w celu realizacji praw oraz
wynikających przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu,
a następnie będę przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi. o których mowa w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych będą przechowywane wieczyście.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii:
• prawo do sprostował. (poprawiania) swoich danych osobowych:
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji gdy uzna Pan/Pani przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO ).
8. Podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa
………………………………………………………………...
(podpis Uczestnika pełnoletniego / opiekuna prawnego )

