Karta zgłoszenia uczestnictwa w
XIX Promocyjnym Spływie Kajakowym Rzeką Bug
O r g a n i z a t o r:
Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich,
Termin Spływu: 29 - 30 czerwca 2019r.
Trasa: Mielnik – Drohiczyn
Bliższe informacje: www.siemiatycze.pl, splyw.promocyjny@gmail.com, tel. 85 65 66 526
Dane zamawiającego:
Imię i nazwisko .................................... ................................ ………………
Adres zamieszkania ........................... ....................... ..............................
Telefon/Fax .............................................. .E-mail: ..................................
PESEL ............................................. ...............

□

Akceptuję odpłatność w kwocie 110 zł – 2 dni trasą Mielnik – Drohiczyn, 29-30
czerwca 2019r. (cena obejmuje: wyżywienie*, ubezpieczenie, udostępnienie sprzętu wodnego,
zapewnienie bezpieczeństwa uczestników) i zobowiązuję się wpłacić ją na konto Stowarzyszenia
Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich:
PKO BP SA ODDZIAŁ 1 w SIEDLCACH
nr konta: 65 1020 4476 0000 8102 0022 1598
Karta zgłoszeniowa ważna jedynie z dowodem wpłaty.

□

Rezerwuję powrót z Drohiczyna do Mielnika lub Siemiatycz w dniu 30.06.2019 orientacyjny koszt 15 zł. Odpłatność na miejscu spływu.

□

Proszę o wystawienie faktury. Nasz NIP ....................... . Oświadczam, że jesteśmy/nie
jesteśmy płatnikami VAT. Niniejszym upoważnieniem Państwa do wystawiania faktury bez
podpisu odbiorcy.
Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że wpłacona należność nie będzie zwrócona w
przypadku nieobecności osoby z przyczyn niezależnych od organizatora, lub rezygnacji w
terminie do 10 dni przed planowanym terminem spływu. W przypadku zwrotu wpłaty przelewem,
jego wysokość zostanie pomniejszona o koszty przelewu.
WYPEŁNIONY FORMULARZ wraz z dowodem wpłaty proszę przesłać na e-mail:
splyw.promocyjny@gmail.com do dnia 24 czerwca 2019 r. Uwaga!! Liczba miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają
namioty i naczynia biwakowe.

......................................
data

................................
pieczątka i podpis

* Wyżywienie podczas spływu obejmuje: 1 obiadokolację (29.06.2019), 1 śniadanie i 1 obiad
(30.06.2019r.)

• Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Prezes SGPiRN, ul.
Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce.
• Dane są zbierane w celu organizacji i promocji „XIX Promocyjnego Spływu Kajakowego rzeką Bug”
• Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
• Dane będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt tj. Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawą z
dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217).
• Uczestnikom przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich
sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania
danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.
• Podanie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w
biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
• Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym do ich udostępnienia w celu zamieszczania
relacji ze spływu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach internetowych, lokalnej
prasie i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjnych.
• Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom, które
realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem spływu, wyłącznie
w zakresie niezbędnym do realizacji spływu.
• Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane te są
szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Data: …………………………..

Podpis: ……………………………………

