KARTA KIBICA

NR………

UWAGA! Pola w rubrykach oznaczone * są obowiązkowe, a pola oznaczone ** są
opcjonalne. Cały formularz należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.
1

*NAZWISKO:

2

*PESEL:

*IMIĘ:

Dane poniżej nie zmieniły się/zmieniły się*** (w przypadku zmiany należy wypełnić pole nr 3):
***- niepotrzebne skreślić.

**ULICA:
3

**ADRES:

4

ADRES E-MAIL:

5

TELEFON:

**NUMER:

**KOD POCZTOWY:

6 SEKTOR:

**MIASTO:

RZĄD:

MIEJSCE:

REGULAMIN KARTY KIBICA RUCH CHORZÓW SA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE NA UL. CICHEJ 6:
1. Karta Kibica wydawana jest na podstawie złożonego kwestionariusza osobowego, który zawiera dane personalne i jest równoznaczny z akceptacją
regulaminu Kart Kibica.
2. Dane osobowe w kwestionariuszu podaje się dobrowolnie, jednakże są one niezbędne do wydania Karty Kibica i spełniania obowiązków wynikających
z przepisów prawa: ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i uchwały PZPN IV/51 z dn. 30 marca 2010r. w sprawie
identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki nożnej, będących imprezami masowymi.
3. Karta Kibica obowiązuje na mecze organizowane przez Ruch Chorzów SAi uprawnia do zakupu (doładowania biletu), tylko dla osoby, na którą Karta
została wydana.
4. Za wyrobienie Karty Kibica pobierana jest opłata, którą w całości pokrywa kupujący w wysokości określonej w cenniku.
5. Jedna osoba może wnioskować o wydanie tylko jednej Karty i tylko ta osoba może się nią posługiwać.
6. Osoba, która utraciła Kartę Kibica zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie Ruch Chorzów SA. Jeśli posiadacz Karty Kibica zgłosił jego zaginięcie
możliwe jest wydanie duplikatu Karty Kibica zawierającej dane o ważnych biletach, pod warunkiem okazania paragonu zakupu, Duplikat jest odpłatny.
7. W przypadku stwierdzenia próby posłużenia się Kartą Kibica, której zginięcie nie zostało zgłoszone, przez osobę nieuprawnioną, Klub zastrzega sobie
prawo do zatrzymania tej Karty Kibica oraz odmowy jego duplikatu.
8. Karta Kibica jest ważna wyłącznie z aktualnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
9. Karty Kibica nie wydaje się osobom posiadającym zakaz stadionowy wydany przez właściwy Sąd lub Klub, czasowo lub dożywotnio.
10. Wniosek o wydanie Karty Kibica, która będzie używana przez osobę poniżej 13 roku życia składa przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny).
11. Wniosek o wydanie Karty Kibica dla osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna
prawnego).
12. Ruch Chorzów SA nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku podjęcia decyzji przez PZPN lub innego organu decyzyjnego o
rozgrywaniu meczów bez udziału publiczności.
________________________________________________________________________________________________________________________
„Zapoznałem/am się z regulaminem Kart Kibica i akceptuję jego warunki. Zostałem/am poinformowany/a, że 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)

data, podpis:

_________________

________________________

W przypadku osób do 18 roku życia wniosek akceptuje Rodzic/Opiekun prawny.
IMIĘ:
NAZWISKO:

Rodzic/Opiekun:

PESEL:

________________________________________________________________________________________________________________________
„Zapoznałem/am się z regulaminem Kart Kibica i akceptuję jego warunki. Zostałem/am poinformowany/a, że 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)

data, podpis wnioskującego:

_________________

________________________

___________________________
(imię i nazwisko)
___________________________
(adres)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w:

 Promocji
 Konkursie
 Utworzeniu Karty kibica
 Zakupie karnetu
 Zakupie biletu
 Zamówieniu internetowym
 Meczach wyjazdowych
 Programie lojalnościowym
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)
informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RUCH Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów.

2.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Ireneusz Ćwiląg, kontakt pod adresem: iod@ruchchorzow.com.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji Promocji, Konkursu, Utworzenia
karty kibica, _________________*.

5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

6.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Promocji, Konkursie, Utworzeniu karty kibica, _________________*, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie (rabat, nagroda itp.).

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia
umowy z Ruch Chorzów SA.

10. Pani/Pana dane osobowe w przypadku uczestnictwa w meczach wyjazdowych będą udostępniane zewnętrznym klubom sportowym.
11. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres kolejnych 10 lat:
a. na potrzeby wydania nowej karty kibica albo karnetu
b. w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora

_______________________________
(data i podpis uczestnika)

_____________________________________
(podpis przyjmującego oświadczenie)

