Formularz zgłoszeniowy – Turniej Młodych Mistrzów
XVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH
Warszawa, 27 listopada 2021 r.; On-line

Informacja

Zawodnik

Nazwisko i imię
Wiek
Wezmę udział w turnieju testowym
(23 listopada br. godz. 20:00)

Informacja

TAK

NIE
Zgłaszający (Opiekun)

Nazwisko i imię
Firma
Adres
Telefon
e-mail (ten adres służy także do logowania
się w trakcie turnieju)

Dane do faktury VAT
Firma, adres, NIP

Opłata turniejowa
Warunkiem udziału w spotkaniu jest uiszczenie opłaty w wysokości 40 zł brutto (32,52 zł
netto) od uczestniczącego zawodnika do 22 listopada 2021 r. na konto Klubu Bankowca
Związku Banków Polskich. Wpisowe jest bezzwrotne.

PKO BP SA XV Oddział, 02 1020 1156 0000 7202 0008 6215
Imię i nazwisko, adres, z dopiskiem „SZACHY”.
Zgłoszenia przyjmujemy do 22 listopada 2021 r. do godz. 1500.
Kontakt: tel. + 48 (22) 828 14 12
e-mail: biuro@klubbankowca.com.pl
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❑ Wyrażam zgodę na opublikowanie przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie
w materiałach dotyczących zorganizowanego Turnieju Szachowego (na stronie Klubu Bankowca, na
stronie ZBP, na stronie aleBank.pl, na stronie PZSzach, na łamach miesięcznika BANK oraz czasopisma
MAT, na profilu Facebook Klubu Bankowca) mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku uwiecznionego
podczas turnieju oraz oświadczam, że nie będę z tego tytułu wnosił(ła) żadnych roszczeń. Zgoda, o
której mowa powyżej nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy
publikacji.
❑ Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od
Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa (dalej –
„ZBP”) na wskazany w formularzu numer telefonu i adres e-mail oraz na używanie przez ZBP
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu
bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z
2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).
___________________________________________________________________________________________________________
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) ZBP
informuje, że:
1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Związek
Banków Polskich, z siedzibą w Warszawie, ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa,
adres e-mail biuro@klubbankowca.com.pl,
2) w ZBP wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail: iod@zbp.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych);
3) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu:
a. wykonania umowy pomiędzy ZBP, a uczestnikiem turnieju (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
zawartej przez akceptację regulaminu i przesłanie zgłoszenia przez uczestnika;
te dane będą przetwarzana przez okres trwania umowy;
b. wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na ZBP (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
w związku z rozliczeniem turnieju, w szczególności zgodnie z obowiązującymi
przepisami rachunkowymi i podatkowymi;
te dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa;
c. ochrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZBP, jako
administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
te dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia się roszczeń cywilnoprawnych;
d. reklamowym, promocyjnym i marketingowym na potrzeby marketingu bezpośredniego
własnych produktów i usług w przypadku wyrażenia zgodny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w
zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1907 z późn. zm.);
te dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem;
4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju Szachowym.

…………………………………
data

…..……………………………………..
podpis
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