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DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z REGULAMINEM HRSMP
Składający

Samochód

Imie i nazwisko

Marka

e-mail

Typ / Model

Data

Nr Homologacji

1. Zgodnie z wymogami art. 1 i 2 Regulaminu Technicznego HRSMP 2020 zastosowanie
niehomologowanych lecz zgodnych z załącznikiem J części i podzespołów z okresu wymaga
przedstawienia przekonywującej dokumentacji, potwierdzającej, że dane rozwiązanie było dostępne
technicznie oraz faktycznie stosowane w danym modelu samochodu w rajdach z wizą FIA lub ASN w
okresie startów wg załącznika J z okresu.

Załącznik nr

Dokumentacja pierwotna (z okresu)
Specyfikacja producenta, dokumenty wydane przez producenta: prospekty handlowe, instrukcje obsługi,
instrukcje serwisowe, listy części zapasowych, wyniki testów samochodu prowadzone przez specjalistyczne
wydawnictwa prasowe. Wszystkie z nich musza pochodzić z okresu, którego dotyczą.
Dowody na to, iż specyfikacja producenta dla celów sportowych różniła się od wersji „cywilnej” w postaci
dokumentów rysunków technicznych, szkiców producenta z okresu lub artykułów prasowych z okresu.
Dowody pochodzące z materiałów prasowych muszą pochodzić, co najmniej z dwóch źródeł.
Pisemna opinia wystawiona przez uznanego eksperta, który dokonał inspekcji samochodu

Dokumentacja wtórna ( z okresów późniejszych lub współczesna)
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1.1. O spełnieniu powyższych warunków świadczy załączona poniżej dokumentacja:

Załącznik nr

Książki i artykuły uznanych autorów wydane w okresie późniejszym niż okres, którego dotyczą.
Współczesne pisma podpisane przez producentów, mechaników, inżynierów, projektantów oraz kierowców i
członków zespołów rajdowych z okresu

1.2. W ocenie składającego przedłożona dokumentacja przekonywująco wykazuje że:
(opis rozwiązania / części / podzespołu)
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a / było dopuszczone przez załącznik J z roku

Art. nr

b/ było stosowane w/w modelu w rajdach w okresie zgodnym z datą zgłoszoną jako data homologacji
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Opis załącznka

rok sporządzenia

2. Ocena przeprowadzającego badania techniczne :
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Zgodność z załącznikiem J z okresu

z

Wniosek spełnia poniższe warunki art. 6.1. Regulaminu Technicznego

Stosowanie w rajdach z okresu
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Przedstawiona dokumantacja jest sgodna z regulaminem i przekonywująco wykazuje
dopuszczalność proponowanego rozwiązania w HRSMP
2.2 Uwagi

2.3. Zalecenia uzupełnienia dokumentacji

O

c

e

n a

w

y

k

o n u j

ą

c

e

g o

b a

d a

n i

e

t e

2.1 Ocena sumaryczna

c

Dostępność techniczna i technologiczna w okresie

Zatwierdzono

Delegat Techniczny PZM

UWAGA: Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania do GKSS od niniejszej oceny zgodności z regulaminem.

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 wniosku wydanie NHTP jest Polski Związek Motorowy (PZM), z siedzibą w Warszawie (02518) przy ul. Kazimierzowskiej 66.
1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia mojego wniosku o wydanie NHTP oraz przeprowadzenie
procedury wydania NHTP . Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w uczestnictwa w zawodach HRSMP.
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 NHTP, 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;
c. Delegaci Techniczni i Sędziowie Techniczni PZM
d. firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się moje dane osobowe;
e. 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.
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