O G N I S K O
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
„Szczęśliwice”
02-683 Warszawa, ul. Bartłomieja 12 lok. 16,
tel./fax 22/857 52 03, kom. +48 503 112 576, e-mail: tkkf.szczesliwice@wp.pl
konto: Bank Millennium Nr 30 1160 2202 0000 0000 4889 3890

KARTA  ZGŁOSZENIA

XXIII Rodzinny Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Mazowiecka Wiosna 2019”

Imię i nazwisko zgłaszającego.............................................................tel. ........................................
e-mail: ...........................................................    

Nazwa drużyny ................................................................................................................................

Lp.
Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania.
Tel. kont.
Bierze udział w  spływie
TAK – NIE*
Kategoria
T-1,T-2 *
Imię i nazwisko
partnera w T-2
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* - należy podać kategorię kajaka
Uwaga: Dopłaty:  za miejsce w kajaku organizatora 60 zł, za transport  kajaka prywatnego 20 zł.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych organizator zapewnia, że uzyskane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji  imprezy.


Kwotę wpisowego ………………..( dorośli - 350,00 zł.,  dzieci do lat 10 – 250,00 zł)
wpłacono przelewem na konto Ogniska TKKF „Szczęśliwice"  (jak wyżej) w dniu 

............................


 Podpis Zgłaszającego ................................................


..................................dnia ............................. 2019 r.

W związku z wejściem w życie  Rozporządzenia  UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) organizator informuje, że 
	Administratorem danych osobowych jest Ognisko TKKF „Szczęśliwice”, 02-683 Warszawa, ul. Bartłomieja 12/16 posiadające wpis do rejestru stowarzyszeń M. St. Warszawa
	Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością statutową Ogniska.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie wymaganym dla organizacji ORSK „Mazowiecka Wiosna” uniemożliwia uczestnictwo w imprezie.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego.  Dostęp do danych osobowych jest możliwy po przesłaniu zapytania na adres mailowy tkkf.szczesliwice@wp.pl lub pisemnie na adres Ogniska.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi noclegowe oraz ubezpieczenia NNW na potrzeby organizacji imprezy.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla realizacji zadania, rozliczenia, sprawozdawczości i kontroli dla danego zadania. Po tym okresie dane będą usuwane.


