FORMULARZ - WNIOSEK O WYDANIE KARTY KIBICA
Zielonogórski Klub Żużlowy
Sportowa Spółka Akcyjna
ul. Wrocławska 69
65-218 Zielona Góra
tel./fax +48 68 453 89 11
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Uwaga: Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, wielkimi literami.
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-

MIEJSCOWOŚĆ

ADRES E-MAIL
TELEFON KONTAKTOWY
W związku z zamiarem przystąpienia do prowadzonego przez Zielonogórski Klub Żużlowy SSA programu ”Karta Kibica” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Zielonogórski Klub Żużlowy SSA z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69, zwanym dalej KLUBEM, w celach marketingowych,
promocyjnych, otrzymywania informacji i publikacji, tworzenia zbiorczych statystyk i raportów oraz administracji sprzedaży zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ich umieszczenie w informatycznej bazie danych KLUBU. Wyrażam
zgodę na udostępnienie moich danych osobowych tylko i wyłącznie podmiotom współpracującym z KLUBEM w ramach akcji marketingowych.
Jednocześnie KLUB informuje, że dane osobowe z punktu 1,2 i 3 mogą być przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca
2009r. (Dz. U. 2009, Nr 62, poz. 504), w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprezy masowej poprzez identyfikację osób na niej przebywających.
Informuję, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
Udostępniane dane osobowe są chronione w pełni zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Udostępniający dane osobowe ma prawo do dostępu, zmiany i usunięcia
danych osobowych z bazy administrowanej przez KLUB. Administratorem bazy danych osobowych jest KLUB, tj. Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna, ul.
Wrocławska 69,65-218 Zielona Góra.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach.
* data i czytelny podpis opiekuna prawnego w przypadku osób poniżej 18-tego roku życia
* nie podpisanie w/w oświadczenia oznacza brak zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
i uniemożliwia wydanie Karty Kibica

data i czytelny podpis Wnioskodawcy*

Oświadczam, że:
1. dostarczono mi, zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania:
a) REGULAMINU KARTY KIBICA ZKŻ SSA ORAZ SPRZEDAŻY BILETÓW PROWADZONEJ PRZEZ ZKŻ SSA;
b) REGULAMINU IMPREZ ŻUŻLOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZKŻ SSA W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 69.
2. Poinformowano mnie, że Karta Kibica stanowi własność ZKŻ SSA i nie wnoszę do tego faktu zastrzeżeń.

* data i czytelny podpis opiekuna prawnego w przypadku osób poniżej 18-tego roku życia
* nie podpisanie w/w oświadczenia uniemożliwia wydanie Karty Kibica

data i czytelny podpis Wnioskodawcy*

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz środków komunikacji elektronicznej informacji marketingowych oraz
handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204), dotyczących produktów i usług oferowanych
przez Klub oraz podmioty przez niego upoważnione.

* data i czytelny podpis opiekuna prawnego w przypadku osób poniżej 18-tego roku życia
* nie podpisanie w/w oświadczenia oznacza brak zgody na otrzymywanie w/w informacji handlowych i marketingowych

www.zkzssa.pl

data i czytelny podpis Wnioskodawcy*

