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WYRAŻAM ZGODĘ NA JAZDĘ MOICH PODOPIECZNYCH BEZ MOJEJ OBECNOŚCI NA TORZE _ KAŻDORAZOWO PO OKAZANIU KARTY ZYGZAK+

Tak

Nie

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi przystąpienie do programu Zygzak+.
OŚWIADCZENIE O PRZYSĄPIENIU DO PROGRAMU ZYGZAK+ I POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI REGULAMINÓW

Wyrażam zgodę na przystąpienie do programu ZYGZAK+ i akceptuję warunki regulaminu tego programu.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU: (Proszę zaznaczyć X w odpowiedniej kratce) TAK NIE
Skorzystania ze specjalnych cen i promocji dla uczestników programu Zygzak+ a w tym również w konkursach i losowaniach.
Chcę być informowany o wydarzeniach i promocjach organizowanych lub współorganizowanych przez tor
Wyrażam zgodę na przesyłanie wyników przejazdów drogą email
Wyrażam zgodę na publikacje mojego wizerunku (np. zdjęcie na FB) w związku z uczestnictwem w wydarzeniach na torze
Chcę być zapraszany do uczestnictwa w różnych formach budowy społeczeństwa związanego z kartingiem i motosportem
Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych podmiotom współpracującym z torem i ich przetwarzanie w w/w zakresie
Zgody są dobrowolne i ich ewentualny brak - nie ma wpływu na możliwość jazdy gokartem lub uczestnictwa w programie zygzak+.
Potwierdzam zaznajomienie się z aktualnym regulaminem
toru
kartingowego ZYGZAK i zobowiązuję się i moich
podopiecznych do jego bezwzględnego przestrzegania. Mam pełną świadomość niebezpieczeństw wynikających z korzystania z Toru i
jazdy gokartem. Oświadczam, że nie będę wnosił żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Organizatora za wszelkie
ewentualne szkody które nie powstały w wyniku umyślnej winy Organizatora. Biorę pełną odpowiedzialność materialną i
karną za ewentualne zdarzenia, które wynikną z naruszenia zasad bezpieczeństwa na Torze, w szczególności poprzez naruszenie
Regulaminu lub niestosowanie się do poleceń Obsługi Toru. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, iż wszystkie podawane
przeze mnie dane są zgodne z prawdą. WIE M ŻE JA ZD A GOK A RT E M JE ST Z AKA Z AN A POD WPŁYWEM ALKOHOLU,
ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, LEKÓW LUB INNYCH SUBSTANCJI MOGĄCYCH ŹLE WPŁYNĄĆ NA ZDOLNOŚĆ
KONCENTRACJI, OCENY SYTUACJI I
KIEROWANIE POJAZDEM ORAZ W PRZYPADKU PRZECIWWSKAZAŃ
ZDROWOTNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI POSIADANIA ROZRUSZNIKA SERCA, PRZECIWWSKAZAŃ DO PRZEBYWANIA W
ŚRODOWISKU SILNYCH WIBRACJI. ZABRANIA SIĘ JAZDY GOKAREM KOBIETOM CIĘŻARNYM.
Świadomy odpowiedzialności karnej i osobistej oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są zgodne z prawdą i deklaruję
stosowanie się do wszystkich w/w zasad i regulaminów każdorazowo przy korzystaniu z usług toru gokartowego ZYGZAK
Data

Czytelny podpis wnioskującego
(osoba po ukończeniu 18 roku życia)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
· Administratorem Twoich danych osobowych jest Apena-Remont Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 61a
zarejestrowaną w Wydziale VIII Gospodarczym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000140697, posiadającą numery
NIP 937-21-76-881 oraz Regon 072161448, właściciel Toru Kartingowego ZygZak, email: rodo@zygzak-karting.pl
· Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu bezpiecznego wykonania realizacji usług przejazdu gokartem na naszym torze
każdorazowo przy użyciu karty programu Zygzak+ oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń powstałych podczas przejazdu, co
stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Ich podanie nie jest obowiązkowe, ale ich brak spowoduje niemożność wykonania
usługi. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę – Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Twoją wolą – aż do czasu odwołania zgody – w zakresie
którego dana zgoda dotyczy. Wszystkie zgody są dobrowolne, a ich brak nie ma wpływu na możliwość przejazdu gokartem.
· Niezależnie od podstawy przetwarzania Twoich danych, możesz żądać od Administratora: dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, albo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania.
· Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
· Dane mogą być przetwarzane w sposób „ręczny” lub zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji będzie polegało na wysyłce ewentualnych informacji marketingowych tylko do wybranej grupy osób
· We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych a w tym w celu realizacji swoich praw – proszę się
kontaktować na adres email rodo@zygzak-karting.pl

