KARTA ZGŁOSZENIA ADEPTA DO SZKOLENIA
(500cc, 250cc, 125cc, 85-125cc)

.........................................................
pieczątka klubu z nazwą i adresem

imię:

nazwisko:
data urodzenia:

obywatelstwo:

Federacja Narodowa:

1. Adept swym podpisem dokonuje zgłoszenia do klubu celem odbycia szkolenia w zakresie sportu żużlowego, tym samym zostaje objętych ochroną
regulaminową przez Polski Związek Motorowy (PZM).
2. Klub i adept zgodnie stwierdzają, że zapoznali się z wszelkimi regulaminami PZM (w szczególności z regulaminami sportu żużlowego), Ekstraliga Żużlowa
sp. z o.o. (EŻ), FIM, FIM EUROPE oraz załącznikami do nich i że akceptują ich treść w całości oraz bez zastrzeżeń.
3. Adept potwierdza swoim podpisem, że zna odpowiednie regulaminy PZM, EŻ, FIM, FIM EUROPE oraz regulaminy sportu żużlowego i zobowiązuje
się do wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków adepta oraz do przestrzegania warunków uprawiania sportu żużlowego, w tym także
do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
4. Przedstawiciel klubu potwierdza jednocześnie swoim podpisem zobowiązanie klubu do wykonywania obowiązków przewidzianych w przepisach
i regulaminach PZM, EŻ, FIM, FIM EUROPE oraz regulaminach sportu żużlowego.
5. Adept i Klub potwierdzają swoim podpisem, iż wszelkie spory, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z niniejszej
Umowy lub w związku z jego zawarciem i wykonywaniem oraz innych aktów stanowiących integralną jego część, Strony poddają pod rozstrzygnięcie
Trybunału Związku działającemu jako sąd polubowny na podstawie § 42 Statutu PZM (zapis na sąd polubowny).
6. Rodzice / opiekunowie prawni małoletniego adepta, wyrażają zgodę na uprawianie przez niego dyscypliny - sport żużlowy.
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Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej
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Data i czytelny podpis opiekuna prawnego (1)
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Data i czytelny podpis opiekuna prawnego (2)
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych Adepta informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Adepta zawartych w karcie zgłoszeniowej i jej załącznikach jest ww. Klub.
2. Dane osobowe Adepta będą przetwarzane w celu przyjęcia Adepta do szkolenia oraz uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6. ust.
1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy),
3. Podanie przez Adepta danych osobowych jest niezbędne do złożenia zgłoszenia Adepta do rozgrywek żużlowych, których ono dotyczy
i uczestnictwa w tych rozgrywkach, a niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w rozgrywkach żużlowych.
4. Odbiorcą danych osobowych Adepta będą:
a. spółka Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w celu zapewnienia jej możliwości zarządzania rozgrywkami Ekstraligi Żużlowej
oraz innymi rozgrywkami żużlowymi, które prowadzi spółka Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o;
b. Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie w celu zapewniania mu możliwości prawidłowego zarządzania i nadzorowania rozgrywkami
polskiego sportu żużlowego.
5. Klub będzie przechowywać dane osobowe Adepta przez okres jego uczestnictwa w szkoleniu oraz we współzawodnictwie sportowym.
6. Adeptowi przysługuje prawo do:
a. żądania od Klubu dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji
o ich przetwarzaniu;
b. żądania od Klubu usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
c. żądania przenoszenia danych, w tym otrzymania od Klubu danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub
przesłania tego pliku innemu administratorowi;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych Adepta przez Klub.
7. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Adepta należy kierować na adres Klubu.

