Formularz zgłoszeniowy

Nazwisko zawodnika
Imię zawodnika

Data urodzenia

Kod pocztow y

Płeć

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kraj

Nr lokalu

Telefon kontaktow y

Adres e-mail

Kategoria wiekowa 2008-2007
Kategoria wiekowa 2006-2005

Wyścig

I

II

III

IV

Kraków

Katowice

Zabrze

V

VI

Jaworzno Bielsko-Biała Kościelisko

Opiekun w dniu zawodów

Telefon kontaktow y
Osoba do kontaktu w razie w ypadku (imię i nazwisko)

Stopień pokrewieństwa

Telefon kontaktow y

Klauzula Informacyjna
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 email:
sekretariat@langteam.com.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 649 24 91 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2. U Administratora od 25.05.2018 r. zostanie wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych w sposób jak z Administratorem określony powyżej.
3. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w imprezie sportowej (wyścigu kolarskim), jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz marketingu i promocji własnych produktów
i usług. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania wyścigu oraz prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, tj. marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów – podstawę prawną przetwarzania danych
w celu zrealizowania wyścigu 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 2. Dane osobowe uczestnika 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 uczestnik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tych celach;
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na
potrzeby marketingu bezpośredniego;
7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest zgoda, ma on 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 dane uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody – uczestnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
9. Uczestnikowi przysługuje 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 jest konieczne. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Klauzule zgody zawodników i ich rodziców / opiekunów prawnych:
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych mojego dziecka będącego zawodnikiem) zgromadzonych m.in. w niniejszym formularzu oraz materiałach utrwalonych podczas Wyścigu przez Lang Team Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Pachnąca 81 („Lang Team”) w celach zapewnienia zawodnikowi uczestnictwa w paradzie rowerowej KINDER+SPORT MINI TOUR DE POLOGNE CUP („Wyścig”).
(Zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz jej wycofanie powoduje niemożność wzięcia udziału w Wyścigu).
Wyrażam zgodę w rozumieniu art. 81 ust.1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, na nieodpłatne utrwalanie i korzystanie z wizerunku zawodnika i jego wypowiedzi utrwalonych na potrzeby lub w związku z Wyścigiem
przez Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-952), ul. Wiertnicza 126 („Ferrero”) i Lang Team, bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, poprzez wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy, na których wizerunek utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne
udostępnianie w Internecie, używanie we wszystkich formach reklamy, promocji i marketingu Ferrero, Lang Team, Wyścigu, Kampanii Kinder+Sport, a także ich ewentualnych przyszłych edycji, w tym także za pośrednictwem wszelkich
środków masowego przekazu, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań (w tym przeróbek i adaptacji) oraz na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie, z zastrzeżeniem, że forma prezentacji nie
będzie obraźliwa.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Lang Team danych osobowych zawodnika zawartych w materiałach utrwalonych na potrzeby lub w związku z Wyścigiem (w tym wizerunku i głosu zawodnika) w celach promocyjnych
i marketingowych Lang Team, w tym informowania o wyścigu i kampanii Kinder+Sport, i ich ewentualnych przyszłych edycjach, które obejmować będą m.in. rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie danych osobowych wszystkim gdziekolwiek
się znajdują w Internecie (np. na stronach Lang Team, w mediach społecznościowych, na stronach poświęconych wyścigowi) oraz za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, w tym telewizji, prasy, na billboardach, plakatach,
ulotkach.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Ferrero danych osobowych zawodnika zawartych w materiałach utrwalonych na potrzeby lub w związku z Wyścigiem (w tym wizerunku i głosu zawodnika) w celach promocyjnych i marketingowych Ferrero, w tym informowania o Wyścigu i kampanii Kinder+Sport, i ich ewentualnych przyszłych edycjach, które obejmować będą m.in. rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie danych osobowych wszystkim gdziekolwiek się znajdują
w Internecie (np. na stronach Ferrero, stronie kinderplussport.com oraz kinderplussport.pl, w mediach społecznościowych m.in. na stronach poświęconych Wyścigowi i Kinder+Sport) oraz za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu,
w tym telewizji, prasy, na billboardach, plakatach, ulotkach oraz w komunikacji wewnętrznej Grupy Ferrero, w tym w intranecie Grupy Ferrero, oraz w publikacjach Grupy Ferrero dotyczących programu Kinder+Sport.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Lang Team informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS) na podany wyżej adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.

Podpis Zawodnika

Podpis Rodzica/ Opiekuna Prawnego

Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i zebranie stosownych podpisów. Jest to warunek do udziału w wyścigu.

organizator

Lang Team Sp. z o.o.
ul.Pachnąca 81, 02-792 Warszawa
tel.: +48 22 649 24 91-96; fax +48 22 649 24 98

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie/zgoda
My, niżej podpisani Rodzice/Opiekunowie prawni wymienionego wyżej uczestnika, wyrażamy niniejszym zgodę na jego/jej udział w Wyścigu kolarskim organizowanym w ramach „Kinder+Sport Mini Tour de Pologne Cup”
2019. Oświadczamy, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa dziecka w niniejszych zawodach, a w razie wypadku wyrażamy zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy
medycznej. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Wyścigu „Kinder+Sport Mini Tour de Pologne Cup” 2019 i akceptujemy wymienione warunki i zasady uczestnictwa. Oświadczamy, że nasze dziecko
będzie je przestrzegało za co bierzemy pełną odpowiedzialność. W związku z przyjęciem zgłoszenia naszego dziecka i dopuszczeniem do udziału w zawodach dobrowolnie zobowiązujemy się do nie wnoszenia żadnych roszczeń
cywilno – prawnych w stosunku do organizatora i jego oficjalnych reprezentantów, pracowników i agentów, z tytułu odszkodowań lub kosztów poniesionych w razie śmierci lub odniesionych kontuzji przez nasze dziecko, lub
inne osoby towarzyszące mu w zawodach. Oświadczamy, że uczestnictwo dziecka w zawodach odbywa się za naszą wiedzą, zgodą i na naszą odpowiedzialność.

Rodzice / Opiekunowie prawni

Imię i Nazwisko
Podpis
Seria i nr dowodu osobistego

Imię i Nazwisko
Podpis
Seria i nr dowodu osobistego

Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i zebranie stosownych podpisów. Jest to warunek do udziału w wyścigu.

organizator

Lang Team Sp. z o.o.
ul.Pachnąca 81, 02-792 Warszawa
tel.: +48 22 649 24 91-96; fax +48 22 649 24 98

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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; (dalej: Rozporządzenie), informujemy, że:
Administrator – Lang Team
1. Administratorem danych osobowych (i) zawodników, (ii) rodziców, (iii) opiekunów prawnych, (iv) osób wnoszących reklamacje, zebranych w formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu oraz zebranych podczas i w związku
z paradą rowerową („Wyścigiem”) (w szczególności w postaci wizerunku i głosu zawodników, rodziców i opiekunów zawartych na zdjęciach i w nagraniach audio-video) jest Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02-792), ul. Pachnąca 81.(dalej „Lang Team”). Z Lang Team można skontaktować się poprzez adres email: sekretariat@langteam.com.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 649 24 91 lub pisemnie na adres siedziby Lang
Team;
2. U Lang Team od 25.05.2018 r. zostanie wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych w sposób jak z Lang Team określony powyżej.
3. Podane dane będą przetwarzane przez Lang Team w celach zapewnienia zawodnikom uczestnictwa w Wyścigu oraz w celach promocji Wyścigu i podobnych imprez sportowych w organizowanych w latach kolejnych – na podstawie
zgody zawodników i ich przedstawicieli ustawowych. Dane będą przetwarzane także w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych i w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi - przetwarzanie danych jest
niezbędne do zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, tj .przechowywania informacji na potrzeby ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, albo polubownego
rozstrzygnięcia ewentualnego sporu zgłoszonego w formie reklamacji – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia;
4. Podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Lang Team, m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na
podstawie umowy z Lang Team, wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z podanym w pkt 3. Dane mogą być także przekazywane poczcie polskiej lub kurierowi na potrzeby doręczenia odpowiedzi na reklamację. Dane osobowe uczestnika
nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
5. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Wyścigu i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w Wyścigu jednakże nie dłuższy niż 5 lat od czasu ich pozyskania. Lang Team zaprzestanie
przetwarzać dane wykorzystywane do celów promocyjnych wcześniej, jeśli osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę na przetwarzanie jej danych w tych celach;
6. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Wyścigu jest konieczne. Podanie danych osobowych w celach promocyjnych jest dobrowolne;
Administrator – Ferrero
1. Administratorem danych osobowych zawartych w materiałach, które zostaną zarejestrowane podczas lub w związku z Wyścigiem (w tym: wizerunku, głosu zawartych w materiałach zdjęciowych i audio-video, imienia i miasto z którego
pochodzi zawodnik, rodzic lub opiekun) jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 (dalej: Ferrero). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Ferrero: e-mail:
iod.polska@ferrero.com;
2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 7 przetwarzane będą na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela ustawowego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych Ferrero, w
tym informowania o Wyścigu i Kampanii Kinder+Sport i ich ewentualnych kolejnych edycjach, które obejmować będą m.in. rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie danych osobowych wszystkim gdziekolwiek się znajdują w
Internecie (np. na stronach Ferrero, stronie kinderplussport.com, w mediach społecznościowych m.in. na stronach poświęconych Wyścigowi i Kinder+Sport) oraz za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, w tym
telewizji, prasy, na billboardach, plakatach, ulotkach oraz w komunikacji wewnętrznej Grupy Ferrero, w tym w intranecie Grupy Ferrero, oraz w publikacjach Grupy Ferrero dotyczących programu Kinder+Sport;
3. Podanie powyższych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
4. Ferrero może udostępnić dane osobowe: mediom społecznościowym na których upublicznione będą materiały, spółkom z Grupy Ferrero, agencjom marketingowym i public relations obsługującym Ferrero; podmioty te będą
przetwarzały dane osobowe w imieniu Ferrero;
5. Dane osobowe mogą być udostępnione do kraju trzeciego niezapewniającego adekwatnej ochrony danych tj. do Stanów Zjednoczonych (tj. do dostawców mediów społecznościowych, którzy jednak gwarantują odpowiedni poziom
ochrony udostępnionych danych poprzez mechanizm samo certyfikacji „Tarcza Prywatności” lub zawarcie z Ferrero standardowych klauzul umownych);
Prawa osób których dane dotyczą
1. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda to osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych okolicznościach określonych Rozporządzeniem – usunięcia i ograniczenia przetwarzania;
3. Uczestnikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Lang Team.
4. W zakresie, w jakim dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą są przetwarzane na podstawie zgody – osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli
sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie;
6. Jeśli administratorem danych jest Lang Team, w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Lang Team lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt 1 powyżej;
7. Jeśli administratorem danych jest Ferrero, każda osoba, które dane dotyczą może skorzystać ze swoich praw o których mowa w pkt 12,13,15 powyżej kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych Ferrero na adres
korespondencyjny Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126, z dopiskiem na kopercie: „dane osobowe: „Kinder+Sport Mini Tour de Pologne 2019 ” lub na adres email inspektora
ochrony danych w Ferrero: e-mail: iod.polska@ferrero.com w tytule wiadomości podając: Kinder+Sport Mini Tour de Pologne 2019”.
Klauzula Informacyjna
Informujemy, że: 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 email:
sekretariat@langteam.com.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 649 24 91 lub pisemnie na adres siedziby administratora;U Administratora od 25.05.2018 r. zostanie wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w sposób jak z Administratorem określony powyżej.Podane dane będą przetwarzane
w celach związanych z uczestnictwem w imprezie sportowej (wyścigu kolarskim), jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz marketingu i promocji własnych produktów i usług. Przetwarzanie danych jest
niezbędne do zrealizowania wyścigu oraz prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, tj. marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów – podstawę prawną przetwarzania danych w celu zrealizowania wyścigu stanowi
art. 6 ust. 1 lit b) zaś w pozostałych celach art. 6 ust. 1 lit f) RODO;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 2. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do odbiorców
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;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 uczestnik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tych
celach;Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
na potrzeby marketingu bezpośredniego; W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest zgoda, ma on prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody – uczestnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.Uczestnikowi przysługuje również
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane
kontaktowe wskazane są wyżej.Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w imprezie jest konieczne. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

