TERRANOVA CUP
Augustów 24.08.2019
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
water work test entry form
NAZWISKO / NAME

..............................................................................................................

ADRES / ADDRESS

..............................................................................................................

TELEFON / TELEPHONE

..............................................................................................................

E-MAIL

..............................................................................................................

KRAJ / COUNTRY

..............................................................................................................

PIES / DOG 
IMIĘ PSA / NAME OF DOG
RASA / BREED
URODZONY / DATE OF BIRTH
KOLOR / COLOR
NUMER RODOWODU / PEDIGREE NO
NUMER CHIPA ALBO TATUAŻU/ CHIP
OR TATTOO NO
MATKA / MOTHER
OJCIEC / FATHER
HODOWCA/ BREEDER
WŁAŚCICIEL/OWNER

SUKA  / BITCH 

Opłaty za jednego psa / fee for each dog :
* dla członków Stowarzyszenia TERRANOVA / for Members of TERRANOVA Association :

Klasa szczeniąt / Puppy Class
6 – 12 miesięcy / 6 – 12 months

Klasa młodzieży / Junior Class
12 – 18 miesięcy / 12-18 months

Klasa I/ Class I
od 15 miesięcy / 15 months up

Klasa II / Class II
od 15 miesięcy / 15 months up

Klasa III / Class III
od 15 miesięcy / 15 months up

Klasa IV / Class IV
od 15 miesięcy / 15 months up

Klasa Mistrzów/ Champion class
od 24 miesięcy / 24 months up

Klasa weteranów/ veteran Class
Od 7 lat/ 7 years up

70 PLN ( * 50 PLN ) / 20 € ( *15 € )
150 PLN ( * 100 PLN ) / 40 € ( * 25 € )
150 PLN ( * 100 PLN ) / 40 € ( * 25 € )
150 PLN ( * 100 PLN ) / 40 € ( * 25 € )
150 PLN ( * 100 PLN ) / 40 € ( * 25 € )
150 PLN ( * 100 PLN ) / 40 € ( * 25 € )
150 PLN ( * 100 PLN ) / 40 € ( * 25 € )
70 PLN ( * 50 PLN ) / 20 € ( *15 € )










Deklaruję niniejszym, że ponoszę wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
mojego psa.
Jestem świadomy/a stanu zdrowia mojego i mojego psa i każdorazowo dopuszczam go do
zajęć na własną odpowiedzialność.
Nie będę kierował/a do organizatorów i instruktorów żadnych roszczeń, w szczególności, gdy
dojdzie do wypadku.
I hereby declare to take full responsibility for all the damage inflicted by my dog.
I’m fully aware of my dog’s and my own condition of health. Each time my dog takes part in
any training it is at my own risk.
I shall not file any claim to organizers or instructors esp. in case of an accident.

Proszę odesłać wypełniony formularz na adres e-mail: terranova.nowofundland@gmail.com
wpłaty za zgłoszenia do certyfikacji prosimy dokonywać na konto:
nr konta: 59 1090 1870 0000 0001 1540 5675

z dopiskiem "Certyfikacja Augustów 2019”” (imię i nazwisko osoby wpłacającej)
please fill this entry form out and e-mail it back to: terranova.nowofundland@gmail.com
payment:
IBAN - PL59109018700000000115405675
SWIFT WBKPPLPP

M.in. na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze
zm.) udzielam nieodwołalnej, nieodpłatnej i bezterminowej zgody na rozpowszechnianie lub wykorzystanie mojego wizerunku (i zgłoszonych w
niniejszym dokumencie uczestników) i wypowiedzi (wraz z imieniem i nazwiskiem jeśli uzna Stowarzyszenie Terranova (dalej ST) to za stosowne),
utrwalonych na nagraniach filmowych, fotografiach cyfrowych lub analogowych (w zakresie samego wizerunku), wykonanych na potrzeby
projektów Stowarzyszenia Terranova w ramach realizacji statutowych zadań, zarejestrowanych na zlecenie Stowarzyszenia Terranova na
następujących warunkach:
1. Zezwolenie obejmuje prawo do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie utrwalania, rozpowszechniania
oraz wykorzystywania wizerunku i wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z prawem modyfikowania wizerunku i wypowiedzi dowolną
techniką (w tym techniką cyfrową), a także dokonywanie wszelkich innych przeróbek, samodzielnie przez ST lub za pośrednictwem
podmiotów trzecich działających na zlecenie ST – o ile nie będzie to stawiało osoby, której dotyczy wizerunek, oraz która jest autorem
wypowiedzi w negatywnym świetle.
2. Pola eksploatacji obejmują w szczególności:
a) utrwalanie i/lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo
(w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
b) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.
udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),
d) publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie,
e) wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najmem egzemplarzy,
f)
nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz
bezprzewodowej przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych,
połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
g) reemitowanie (w jakimkolwiek systemie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń
telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
3. W związku z wykorzystaniem mojego wizerunku oraz wypowiedzi na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu, zobowiązuję się do
niewykonywania przysługujących mi osobistych praw autorskich oraz wykonawczych, w tym prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania
wykorzystania mojego wizerunku i wypowiedzi, a także prawa do wskazywania mnie, jako osoby, której dotyczy wykorzystywany wizerunek,
a w szczególności oznaczania imienia i nazwiska (powyższe dotyczy również oznaczania mnie, jako autora wypowiedzi).
4. Rozpowszechnianie oraz wykorzystanie mojego wizerunku i wypowiedzi nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek
osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. Oświadczam, że udzielenie powyższych praw i zgód na korzystanie z
wizerunku i wypowiedzi następuje w zamian za możliwość mojego występu w projektach ST.
5. Oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku i wypowiedzi na podstawie niniejszego zezwolenia nie narusza niczyich dóbr osobistych
ani innych praw.
6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej projektów ST (w tym także korespondencji mailowej) na adres podany w
niniejszym dokumencie
7. ST ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z mojego wizerunku i wypowiedzi w zakresie oraz na zasadach określonych w
niniejszym zezwoleniu.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Terranova z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czereśniowa 33 02-457
Warszawa NIP 7792230161 e-mail terranova.nowofundland@gmail.com.
Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze
zgłoszeniem na warsztaty pracy wodnej „Mój Pies i Ja w wodzie 2019 na potrzeby projektów ST.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji zawodów/certyfikacji pracy wodnej (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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(dalej RODO.)).
Na potrzeby wskazane w pkt. 3 powyżej przetwarzane są następujące Pani/Pana dane osobowe : imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail,
wiek, numer telefonu, dane psa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań wynikających z organizacji
certyfikacji/zawodów oraz w celach archiwizacyjnych bezterminowo do czasu odwołania niniejszej zgody.
Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty uczestniczące w realizacji usług (w tym biuro księgowe).
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w szczególności art. 6 ust. 1 pkt f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – tj. prawnie uzasadniony interes administratora tj. utrzymanie z Panią/Panem kontaktu
w związku z organizacją nagrań/fotografii.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:



uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych
odbiorcach danych.

żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych,

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione
zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,

przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie
wybranemu podmiotowi trzeciemu,

złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku
stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy lub usługi
polegającej na realizacji zakwaterowania warsztatów „Mój Pies i Ja w wodzie 2019”
11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Danych powinny być kierowane na adres:
terranova.nowofundland@gmail.com.
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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 -RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu zamieszkania, poczty
elektronicznej, numeru telefonu podanego i innych danych podanych w formularzu.

Data/Date……………………..

Podpis/Signature…………………….

