
 

          

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 
-  OMV DOLNOŚLĄSKI MISTRZ KIEROWNICY 2023 - 

--- PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI --- 

  
KLASA: NR STARTOWY: 

 

 

 

 

 

 KIEROWCA PILOT 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

  

ADRES ZAMIESZKANIA  

 

 

TELEFON 

(obowiązkowo) 

  

ADRES E-MAIL  

(obowiązkowo) 

  

NR PRAWA JAZDY   

DANE SAMOCHODU 

MARKA  

MODEL  

ROK PRODUKCJI  

NR REJESTRACYJNY  

NR VIN  

POJEMNOŚĆ  

NR I NAZWA POLISY OC  

NR I NAZWA POLISY NNW/ SPORT  

  
Ja, niżej podpisany na formularzu zgłoszenia oświadczam, iż: 

a) zawarłem w nim tylko prawdziwe informacje, 

b) zapoznałem się z regulaminem „OMV Dolnośląski Mistrz Kierownicy 2023”, którego II Runda odbywa się w dniu 

26.03.2023 r. i w pełni go akceptuję, 

c) posiadam aktualne ubezpieczenie OC i NNW Sport, 

d) biorę udział w konkursie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, będąc w pełni świadomym natury zawodów oraz 

biorę odpowiedzialność za ewentualne szkody (również osobowe i zdrowotne dotyczące osób trzecich), wynikające                     

z mojego udziału w konkursie, a wszelkie straty jakie wyrządzę pokryje z własnych środków finansowych, 

e) Organizator poinformował mnie o niebezpieczeństwie związanym z udziałem w konkursie, 

f) w związku z moim udziałem w konkursie „OMV Dolnośląski Mistrz Kierownicy” nie będę rościł sobie żadnych praw                

w stosunku do Organizatorów konkursu w trakcie i jego trwania oraz po jego zakończeniu w każdym przypadku. 

 

   
…...........................................     …........................................... 

  KIEROWCA          PILOT  

 



 

 

 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie innych danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku jako osoby fizycznej i/lub podmiotu uczestniczącego w wydarzeniu OMV 

Dolnośląski Mistrz Kierownicy 2023 przez Walim Rajdowy na wskazanych niżej polach eksploatacji zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy   

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm) w związku z art. 6 ust.          

1 lit. a RODO. 

 
Wyrażenie zgody na wykorzystanie mojego wizerunku obejmuje pola eksploatacji w postaci: fotografii, filmów, nagrań radiowych           

i telewizyjnych z moim udziałem wykonanych na potrzeby wydarzenia OMV Dolnośląski Mistrz Kierownicy 2023 przez Walim 

Rajdowy w partnerstwie ze sponsorami wydarzenia, które mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Walim Rajdowy oraz 

sponsorów wydarzenia – mediach społecznościowych, kampaniach promocyjnych oraz wykorzystane w materiałach i publikacjach 

promocyjnych.  

 
Pozyskiwany wizerunek osób fizycznych będzie przetwarzany wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji działań 

promocyjno-informacyjnych Walim Rajdowy w partnerstwie ze sponsorami wydarzenia poprzez publikację fotografii, filmów, 

nagrań radiowych i telewizyjnych wykonanych na potrzeby wydarzeniu OMV Dolnośląski Mistrz Kierownicy 2023, które mogą 

zostać umieszczone na stronach internetowych ww. podmiotów, jak również mogą zostać zamieszczone w mediach 

społecznościowych, kampaniach promocyjnych oraz wykorzystane w materiałach i publikacjach promocyjnych. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania na podany adres e-mail i/lub numer telefonu 

informacji handlowych od Walim Rajdowy zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Walim Rajdowy działań marketingowych. 
Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń istniejących i przyszłych, w tym również o wynagrodzenie względem Walim Rajdowy           

z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby projektu określone  w zgodzie na wykorzystanie wizerunku. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), informujemy, że: 

 
1. Administratorem Danych Osobowych (dalej jako „Administrator”) jest Walim Rajdowy z siedzibą w Walimiu adres 

korespondencyjny:   ul. Kościuszki 2, 58-320 Walim, adres e-mail: st-so-horyzonty@wp.pl 
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach: 
a) publikacji fotografii, filmów, nagrań radiowych i telewizyjnych z Państwa udziałem, wykonanych na potrzeby w wydarzeniu 

OMV Dolnośląski Mistrz Kierownicy 2023 przez Walim Rajdowy w partnerstwie ze sponsorami, które mogą zostać umieszczone                   

na stronach internetowych Walim Rajdowy i sponsorów – mediach społecznościowych, kampaniach promocyjnych oraz 

wykorzystane w materiałach i publikacjach promocyjnych; 
b) otrzymywania na podany adres e-mail i/lub numer telefonu informacji handlowych od Administratora, tj. Walim Rajdowy; 
c) w celu realizacji przez Walim Rajdowy innych działań marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie 

wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla każdego z wyżej wymienionych celów z osobna. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzonych działań marketingowych, nie dłużej jednak niż               

do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. 
5. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie . Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem 

wcześniejszego przetwarzania Państwa danych osobowych (przed cofnięciem zgody). 
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być współpracujące z nami podmioty, przy pomocy których są realizowane relacje 

na potrzeby wydarzenia Dolnośląski Mistrz Kierownicy 2023.  Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich               

ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. 
7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub            

do ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia. 
8. W stosunku do danych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego (ust. 3 lit. Informacji) przysługuje Państwo prawo   

do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO. 
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu. 
10. Jeżeli Państwo uważają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, mają Państwo prawo           

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

 

 

 
……………………………............................………...........           ......……….....................………………………………………. 

 

DATA I PODPIS OSÓB WYRAŻAJĄCYCH ZGODĘ           DATA I PODPIS OSÓB WYRAŻAJĄCYCH ZGODĘ 

 

 

 

*Podpisanie zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie innych danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na 

przeprowadzenie przez Organizatora skutecznej i prawidłowej rekrutacji zgłoszeń do konkursu oraz samego konkursu.  

 


