INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU
1.

Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

2.

We wniosku należy podać dane osoby, dla której ma zostać wydana Karta Kibica.
Jeżeli wniosek wypełniany jest przez opiekuna lub pełnomocnika, wymagane jest podanie

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KIBICA

na końcu wniosku numeru PESEL tej osoby.

Imię

3.

Osobom poniżej 13. roku życia oraz ubezwłasnowolnionym całkowicie przy składaniu
wniosku musi towarzyszyć opiekun prawny (np. rodzic) i tylko on może wypełnić wniosek

Nazwisko

danymi swojego podopiecznego, składając swój podpis pod wnioskiem.
4.

Osoby w wieku pomiędzy 13. a 18. rokiem życia oraz ubezwłasnowolnione częściowo mogą
wypełnić i złożyć wniosek osobiście, jednak wymagane jest załączenie przez nich do wniosku

PESEL

pisemnej zgody na wydanie Karty Kibica udzielonej przez przedstawiciela ustawowego (np.
rodzica).
Adres (ulica, numer domu, numer mieszkania)

5.

Jako adres należy wpisać adres zgodny z okazywanym dokumentem tożsamości.

6.

Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego jest opcjonalne i umożliwia
kontrakt Klubu z Kibicem (m.in. przez newslettery) oraz korzystanie z dodatkowych usług

Kod, miejscowość

oferowanych z Kartą Kibica. Przypisanie adresu e-mail do konta w systemie ZISSB ułatwia
także proces rozwiązywania ewentualnych problemów.
Adres e-mail

7.

Przy składaniu wniosku należy okazać dokument tożsamości zawierający numer PESEL,
bądź potwierdzenie nadania numeru PESEL wraz z innym oficjalnym dokumentem
tożsamości.

Telefon komórkowy

8.

Aby

otrzymać

na przetwarzanie
Akceptuję regulamin Karty Kibica dostępny na stronie www.azspw.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych we wniosku przez AZS Politechnikę Warszawską S.A., ul. Waryńskiego 12a, 00-631 Warszawa, oraz na przekazywanie tych
danych innym podmiotom współpracującym z AZS Politechniką Warszawską S.A., w szczególności innym klubom korzystającym z ZISSB,
podmiotom zarządzającym rozgrywkami sportowymi, w celu umożliwienia obsługi systemu Karty Kibica i zapewnienia jej funkcjonalności
zgodnie z regulaminem. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych, prawie ich poprawiania oraz
o dobrowolności podania przeze mnie moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celach marketingowych i promocyjnych przez AZS
Politechnika Warszawska S.A., ul. Waryńskiego 12a. 00-631 Warszawa, oraz przekazywanie tych danych partnerom marketingowym
i promocyjnym AZS Politechniki Warszawskiej S.A., a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych od wszystkich tych
podmiotów. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych, prawie ich poprawiania oraz o dobrowolności
podania przeze mnie moich danych osobowych.
……........................................................
Data i podpis Kibica lub Pełnomocnika

PESEL Pełnomocnika

Kartę

Kibica

danych

niezbędna

osobowych

na

jest

akceptacja

potrzeby

regulaminu

obsługi

karty

oraz

zgody

kibica.

Zgoda

na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i promocji jest opcjonalna
i pozwala na otrzymywanie informacji o dodatkowej ofercie klubów sportowych oraz ich
partnerów, jak również udział w akcjach promocyjnych.
9.

Wniosek podpisuje osoba występująca o Kartę bądź jej pełnomocnik lub przedstawiciel
ustawowy.
Więcej informacji oraz regulamin Karty Kibica można znaleźć na stronie internetowej
www.azspw.pl

