Lang Team Sp. z o.o.
ul.Pachnąca 81, 02-792 Warszawa
www.tourdepologneamatorow.pl

Formularz zgłoszeniowy
Nr. Startowy

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Płeć

Adres e-mail

Ulica

Nr. domu

Nr. lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

możliwość wyboru jednej z dodatkowych klasyfikacji

nr i seria dowodu osobistego

Nieczytelne wypełnienie formularza może skutkować
niesklasyfikowaniem zawodnika w wynikach końcowych

Telefon kontaktowy (wpisz numer telefonu komórkowego, a otrzymasz swój wynik sms-em)

Nr. telefonu do powyższej osoby

Stopień pokrewieństwa
Nazwa Drużyny

Indywidualny

Drużyna

MP Straży Pożarnej
Puchar BUKOVINA RESORT

* Firma:

Zgody i oświadczenia związane z udziałem w zawodach:
Ukończyłem/ukończyłam 18 lat i startuję na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu imprezy kolarskiej
i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Posiadam dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych i zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach. Odnośnie
osób poniżej 18 lat zgodę na udział w zawodach oraz potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych potwierdzają przedstawiciele
ustawowi tj. rodzice, opiekunowie lub kurator.
Klauzule zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych przez Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pachnąca 81 w celach
związanych z uczestnictwem w imprezie kolarskiej, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych”.
TAK/ NIE „Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pachnąca 81 informacji handlowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS) na podany wyżej adres e-mail i numer telefonu kontaktowego”.

Data i czytelny podpis

Osoba do kontaktu w razie wypadku

MP Policji
TAURON CUP Energetyków*

Czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych

Klauzula Informacyjna:
Seria i nr dowodu osobistego
Informujemy, że:
1. Administratorem podanych w niniejszym formularzu danych osobowych jest Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-792), ul. Pachnąca 81. Z administratorem można
skontaktować się poprzez adres e-mail sekretariat@langteam.com.pl telefonicznie pod numerem +48 22 649 24 91 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator danych osobowych od 25.05.2018 r. wyznaczy inspektora ochrony danych, z którym możliwe będzie skontaktowanie się w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w sposób jak z administratorem danych określony powyżej.
3. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w imprezie kolarskiej, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz marketingu
i promocji własnych produktów i usług. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania imprezy oraz prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, tj. marketingu
bezpośredniego własnych usług i produktów – podstawę prawną przetwarzania danych w celu zrealizowania imprezy kolarskiej stanowi art. 6 ust. 1 lit b) zaś w pozostałych celach
art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
4. Podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, agencjom
marketingowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem, wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z podanym w pkt 3. Pani/Pana
dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
5. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji imprezy i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie jednakże nie dłuższy niż 5 lat od
czasu ich pozyskania. Administrator zaprzestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec
przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane
innemu administratorowi danych.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
11. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w imprezie kolarskiej jest konieczne. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

