KARTA ZAPYTANIA REGULAMINOWEGO
Zadający pytanie

Zapytanie regulaminowe

Samochód

Numer zapytania

Imie i nazwisko

Marka

Data zapytania

e-mail

Typ /Model

Data przyjęcia

Temat pytania

Nr Homologacji

Data odpowiedzi

Cykl rajdowy

Kategoria / klasa

Treść zapytania

Odpowiedź

Zatwierdzono

Delegat Techniczny PZM

UWAGA: Zgodnie z art. 1.2 Regulaminu HRSMP 2020 : Nadzór nad przebiegiem HRSMP sprawuje Głowna Komisja Sportu Samochodowego
PZM (GKSS), która zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania
wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu.
Niniejsza odpowiedź nie jest interpretacją, o której mowa w art. 1.2 Regulaminu HRSMP 2020, do której prawo ma jedynie GKSS.
Zawodnik może w dowolnej chwili zwrócić się pisemnie o taką interpretację bezpośrednio do GKSS.

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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