WNIOSEK O WYDANIE KARTY KIBICA DRUŻYNY ASSECO ARKA GDYNIA W SEZONIE 2020/2021
1. PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI

IMIĘ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NAZWISKO………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ULICA, NR DOMU…………………………………………………………………………………………………………………………………
KOD POCZTOWY…………………………………………………………………………………………………………………………………..
MIEJSCOWOŚĆ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
WOJEWÓDZTWO………………………………………………………………………………………………………………………………….
KRAJ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NR TELEFONU KOMÓRKOWEGO…………………………………………………………………………………………………………..
E-MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zapoznałem się z regulaminem Karty Kibica sezonu 2020/2021 oraz z „Przepisami porządkowymi w
obszarze hali sportowej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 8 podczas meczów koszykówki
mężczyzn w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Polski organizowanych przez Polską Ligę Koszykówki w
sezonie 2020/2021” oraz regulaminem imprez masowych i akceptuję ich postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty Kibica
drużyny Asseco Arka Gdynia w sezonie 2020/2021, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926) przez Gdyński Klub
Koszykówki Arka Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21 (GKK Arka) oraz na
przekazywanie tych danych podmiotom współpracującym z GKK Arka, a w szczególności klubom
sportowym oraz partnerom marketingowym i promocyjnym GKK Arka.
Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu
zapewnienia obsługi systemu dot. Karty Kibica drużyny Asseco Arka Gdynia w sezonie 2020/2021, a
także przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celach marketingowych i
promocyjnych
GKK Arka oraz partnerów marketingowych i promocyjnych GKK Arka, a w szczególności na
otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204), od wszystkich wymienionych
podmiotów.
Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych, prawie ich poprawiania oraz o
dobrowolności podania przeze mnie moich danych osobowych, a także, że administratorem moich
danych osobowych jest GKK Arka.

Jednocześnie oświadczam że:
 według mojej najlepszej wiedzy nie miałem/ nie mam kontaktu z osobą zarażoną wirusem
SARS-CoV-2 (potoczna nazwa - „koronawirus”) lub osobą przebywającą na kwarantannie,
 nikt z najbliższych członków rodziny lub osób, z którymi zamieszkuję stale nie przejawia
widocznych oznak zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
 mój stan zdrowia jest dobry; nie mam objawów typowych dla zakażenia wirusem SARS-CoV2;

Gdynia,………………………………………………………………………………….
Data i podpis kibica lub opiekuna

2. WYMAGANE DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA. W PRZYPADKU OSÓB PONIŻEJ 13 ROKU
ŻYCIA DODATKOWO WYMAGANA OBECNOŚĆ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO W
MOMENCIE SKŁADANIA WNIOSKU.

IMIĘ………………………………………………………………………………………………………………………………….
NAZWISKO……………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL……………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym osoby, której dane znajdują się w części
pierwszej niniejszego wniosku, a także potwierdzam, że zawarte we wniosku dane są zgodne ze
stanem rzeczywistym. Działając jako przedstawiciel ustawowy wyrażam zgodę na wydanie mojemu
podopiecznemu Karty Kibica drużyny Asseco Arka Gdynia w sezonie 2020/2021, a także oświadczam,
że zapoznałem się z regulaminem Karty Kibica drużyny Asseco Arka Gdynia w sezonie 2020/2021 oraz
z „Przepisami porządkowymi w obszarze hali sportowej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 8
podczas meczów koszykówki mężczyzn w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Polski organizowanych
przez Polską Ligę Koszykówki w sezonie 2020/2021” oraz regulaminem imprez masowych, treścią
zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartą w części pierwszej niniejszego wniosku i
akceptuję ich postanowienia.
Gdynia,………………………………………………………………………………….
Data i podpis opiekuna

