XVII HUBERTUS SARMACKI
15 października 2022
Formularz zgłoszeniowy
Jeździec
Imię i nazwisko
Wiek
Stajnia
Numer kontaktowy
Koń
Nazwa
Płeć
Wiek
Rasa
Maść
Własność
Dodatkowe informacje:

Wynajęcie boksu:
Udział w biesiadzie:
tak
nie
Udział w konkursach:
gonitwa za lisem
wyścig
potęga skoku
Wyrażam zgodę na zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej oraz wyrażam zgodę
na wykorzystywanie zdjęć, filmów z moim wizerunkiem wykonanych podczas Hubertusa Sarmackiego do celów prasowych,
reklamowych Sienkiewiczówkil oraz w serwisach społecznościowych takich jak facebook, instagram,.Przyjmuję do
wiadomości, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r. 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, Dz. Urz. UE L 2016,Nr 116, s. 1)
Administratorem moich danych osobowych i danych mojego podopiecznego jest Sienkiewiczówka z siedzibą
w Oblęgorku 26-067 ul. Parkowa 5. Kontakt z Administratorem: biuro@oblegorek.pl, Tel. 609 717 916 , 784 971 584
Moje dane osobowe oraz dane mojego podopiecznego zawarte w karcie zgłoszeniowej będą przetwarzane wyłącznie w celu
organizacji Hubertusa Sarmackiego na podstawie art.6 lit.a Rozporządzenia. Moje dane osobowe oraz dane mojego
podopiecznego będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane innym
Administratorom, chyba, że wymagają tego przepisy prawa. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby narusza obowiązujące
przepisy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z niemożliwością
uczestnictwa w zajęciach. Moje dane osobowe oraz dane mojego podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą podległy profilowaniu.
Zapoznałem się z regulaminem Hubartusa i Sarmackiego i go akceptuję
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis jeźdźca lub opiekuna prawnego**

STAJNIA POD INFLANCKĄ KOBYŁĄ
ul. Parkowa 5
26-067 Oblęgorek
www.oblegorek.pl
biuro@oblegorek.pl, tel. 609 717 916

Zakwaterowanie dla konia podczas imprezy* - (50 zł )
Udział w biesiadzie – 120
* Ilość boksów ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń

Opłatę za wynajęcie boksu i/lub udział w biesiadzie należy wpłacić do dnia 12.10.2022 r. na nr
konta: 61 1140 2004 0000 3102 7733 2498.
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