HISTORYCZNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI
PRZEDSEZONOWE BADANIE KONTROLNE
ZGŁOSZENIE
ZGŁASZAJĄCY
Nazwisko

Telefon komórkowy.

Imię

E-mail

LOKALIZACJA /DATA
PREFEROWANA GODZINA BADANIA

miasto
9-11

data
11-13

13-15

15-17

SAMOCHÓD PRZESZEDŁ PBK HRSMP W ROKU

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SAMOCHODU
Marka

Typ/Model

Pojemność skokowa

Silnik doładowany

Tak

Nie

Nr VIN
SAMOCHÓD HOMOLOGOWANY PRZEZ FIA LUB ASN
Homologacja FIA- ASN

Tak

Nie

Numer homologacji
Grupa Homologacji

Rok wydania

SAMOCHÓD NIEHOMOLOGOWANY
Rok produkcji

Pierwszy rok produkcji w obecnej specyfikacji

KSIĄZKA SAMOCHODU SPORTOWEGO

DOKUMENTY SAMOCHODU
KARTA ZGODNOŚCI TECHNICZNEJ
NR
SAMOCHODU HISTORYCZNEGO

ZGŁOSZENIE DO KOLEJNEGO PBK HRSMP

300,00 PLN

ZGŁOSZENIE DO PIERWSZEGO PBK HRSMP

500,00 PLN

NHTP oraz ZGŁOSZENIE DO KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2020

(zniżka 50%)

HTP FIA

(zniżka 100%)

Przelew bankowy (obowiązkowo dowód nadania)
Automobilklub KRAKOWSKI

PL 33 1030 0019 0109 8530 0028 1993

NR

„HRSMP opłata za PBK: imię i
nazwisko zawodnika”

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez PZM oraz Organizatora zawodów na zasadach opisanych poniżej oraz przyjmuję do wiadomości, że: Administratorem moich danych osobowych
(ADO), podanych przeze mnie w formularzu zgłoszenia na PBK jest Polski Związek Motorowy (PZM), z siedzibą w Warszawie (02-518) przy ul. Kazimierzowskiej 66 oraz Organizator PBK
Automobilklub Krakowski z siedzibą 31-979 Kraków ul.Klasztorna 1.
1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia mojego zgłoszenia i udziału w PBK. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w PBK oraz uczestnictwa z
zawodach HRSMP, w tym klasyfikowania w wynikach zawodów/imprezy a następnie w klasyfikacji rocznej tego cyklu;
2. Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. moja zgoda, którą mam prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z PBK
zawierającej wycofanie mojej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych
3. Odbiorcą moich danych osobowych będą np.:
a. Organizatorzy poszczególnych zawodów HRSMP ;
b. Obsługa sędziowska zawodów;
b. Obsługa organizacyjna PBK;
c. Sędziowie Techniczni PBK;
c. firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się moje dane osobowe;
d. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy mną a ADO.
4. ADO będzie przechowywać moje dane osobowe w przypadku dokumentów zgłoszeniowych – przez okres 2 lat. W przypadku wyników i klasyfikacji rocznych – bezterminowo. W przypadku
postępowania dyscyplinarnego zgodnie z procedury regulującą to postępowanie.
5. Przysługuje mi prawo:
a. żądania od ADO dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
b. żądania od ADO usunięcia moich danych osobowych moich lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; ADO poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego
żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane;
c. otrzymania od ADO podanych przeze mnie danych osobowych 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 moich danych osobowych moich przez ADO, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail iod@pzm.pl
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PZM znajdują się na stronie www.pzm.pl w zakładce RODO.

Podpis Zgłaszającego

