KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
UZUPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Na kurs instruktorów sportu: ........... MUAYTHAI ..........................................................................................
Imię i nazwisko....................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia......................................................................................................................................
Adres zamieszkania.............................................................................................................................................
kod...........................tel..........................................................Adres email: …………………………………….
Wykształcenie......................................................................................................................................................
Nazwa ukończonej szkoły...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................
(podpis)

ZAŁACZNIKI:
1. Zaświadczenie o niekaralności,
2. Zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w kursie,
3. 2 zdjęcia do legitymacji instruktora sportu muaythai (35 mm x 45 mm szerokość x wysokość),
4. Kserokopie dokumentacji zaświadczające o treningowym stażu w muaythai, dodatkowym
(nieobligatoryjnym) atutem są informacje o karierze zawodniczej (przebytych walkach), staż
jest oceniany i rozpatrywany indywidualnie przez Komisję Szkolenia i Stopni,
5. Polecenie z klubu macierzystego (a dla osób niezrzeszonych w żadnym klubie) polecenie od
innego zaprzyjaźnionego klubu,
6. Ew. inne załączniki …………………………………………………………………………

Informacja:
Przyjmuję do wiadomości, że z dniem 25 maja 2018 r. będzie stosowane ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (RODO), zgodnie z którego art. 13 ust. 1 i 2 zostaję dodatkowo poinformowana/y, że:
1) dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody,
2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co
pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek
umożliwiający udział w kursie,
4) dane osobowe będą przetwarzane przez czas udziału w kursie, przy czym wizerunek będzie
przetwarzany także po zakończeniu mojego uczestnictwa, w okresie promocji, reklamy i działań
marketingowych prowadzonych przez POLSKI ZWIĄZEK MUAYTHAI,
5) odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy POLSKIEGO ZWIĄZKU MUAYTHAI i jego
instruktorzy, księgowy oraz ubezpieczyciel,
6) przysługujących prawach w stosunku do POLSKIEGO ZWIĄZKU MUAYTHAI: żądania dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do
przenoszenia danych – w sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony
danych w POLSKIM ZWIĄZKU MAUYTHAI,
7) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez maila biuro@muaythai.pl

