KARTA UCZESTNICTWA
Zgłaszam udział w XX JUBILEUSZOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI BRANŻY GAZOWNICZEJ, NAFTOWEJ I CIEPŁOWNICZEJ W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
Hotel Nosalowy Dwór Resort & SPA (www.nosalowy-dwor.eu)

Lp.

PESEL

Nazwisko i imię

(niezbędne dla ubezpieczenia uczestników)

Adres e-mail

Tel. kontaktowy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Koszt udziału 1 osoby w imprezie:
[a] 1450 zł + VAT (płatność na podstawie faktury wystawionej przez organizatora po otrzymaniu karty uczestnictwa).
[b] Opłata za noclegi - koszty: 1 doba hotelowa za 1 osobę w pokoju 1-osobowym - 310 zł netto, 1 doba hotelowa za 1 osobę w pokoju 2-osobowym – 180 zł netto,
płatne przez uczestnika, faktura wystawiana jest przez hotel. Do ceny noclegu doliczana jest opłata klimatyczna w wysokości 2 zł.
Nazwa i adres Zgłaszającego (dane do faktury):
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..……….……………………………..
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..……….……………………………..
NIP:

Tel.:

E-mail Kierownika Grupy: ….……………………………………………………………………………………..………………

UWAGA! W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w mistrzostwach zwroty nie będą realizowane.
Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

................................................................................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej ze strony Zgłaszającego)

Wypełnioną kartę uczestnictwa należy wysłać do dnia 15 lutego 2020 roku drogą elektroniczną na adres biuro@alpejczyk.pl lub listownie na adres:
Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji „ALPEJCZYK”, 37-500 Jarosław, ul. Krakowska 54

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, dalej jako RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie
Miłośników Sportu i Rekreacji „ALPEJCZYK” z siedzibą w Jarosławiu (37-500) przy ul. Krakowskiej 54, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041976, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP: 7921965055, zwane dalej jako Administrator lub Stowarzyszenie ALPEJCZYK.
2. Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie ALPEJCZYK mogą Państwo kontaktować się kierując korespondencję listownie na wskazany powyżej
adres jego siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@alpejczyk.pl.
3. Kategorie danych osobowych
Administrator przetwarza następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
4. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia umowy i jej realizacji związanej z organizacją przez Stowarzyszenie ALPEJCZYK imprez sportowych i towarzyszących - podstawą prawną przetwarzania ich przetwarzania jest Artykuł 6, ust. 1, lit. b)
RODO,
b) zagwarantowanie uczestnikom imprez i uroczystości organizowanych przez Stowarzyszenie ALPEJCZYK właściwej opieki oraz ubezpieczenia - podstawą prawną jest Artykuł 6, ust. 1, lit. d) RODO,
c) zapewnienia sprawnej i skutecznej komunikacji pomiędzy Stowarzyszeniem ALPEJCZYK a uczestnikami organizowanych imprez - podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Administratora - Artykuł 6, ust. 1 lit. f) RODO,
d) spełnienia przez Stowarzyszenie ALPEJCZYK wymagań prawnych w obszarze księgowości - podstawą prawną ich przetwarzania jest Artykuł ust. 1, lit. c) RODO,
e) prowadzenia ewentualnych windykacji należności - podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - Artykuł 6, ust. 1 lit. f) RODO.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem ALPEJCZYK a Państwem, przedawnienia roszczeń z niej wynikających zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny oraz trwania obowiązków prawnych nałożonych na Stowarzyszenie ALPEJCZYK w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6. Źródło pochodzenia danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie ALPEJCZYK pochodzą wyłącznie ze zgłoszeń uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie ALPEJCZYK.
7. Udostępnienie danych osobowych
Państwa dane mogą być udostępniane:
a) podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z organizowaniem imprez sportowych lub czynności związanych z działalnością Administratora, w szczególności towarzystwom
ubezpieczeniowym, firmom hotelowym, agencjom rozrywkowym, firmom kurierskim i operatorom pocztowym,
b) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie)
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane profilowaniu.
10. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie ALPEJCZYK Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Stowarzyszenie ALPEJCZYK będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania,
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
11. W dniu rejestracji każdy Uczestnik będzie poproszony o potwierdzenie akceptacji Regulaminu Imprezy, w tym opcjonalne, dobrowolne wyrażenie zgody na publikację jego wizerunku w zakresie określonym w
Regulaminie Imprezy. Pełna treść Regulaminu Imprezy dostępna jest pod adresem: www.alpejczyk.pl.

