WNIOSEK O KARNET CAMPINGOWY CCI
Proszę o wydanie międzynarodowego karnetu campingowego [CCI].
Zobowiązuję się do przestrzegania praw i obowiązków wynikających z posiadania karnetu.
Dane osobowe:
1. Nazwisko i imię _______________________________________________________________
2. Data i miejsce urodzenia:_______________________________________________________
3. Dokładny adres: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Adres do wysyłki karnetu [wypełnić, jeżeli jest inny niż podany w pkt. 3]:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Numer paszportu lub dowodu osobistego:_________________________________________
5. Data i miejsce wydania :________________________________________________________
6. Telefon kontaktowy:___________________________________________________________
Obowiązek informacyjny
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony danych osobowych w skrócie RODO, informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Polska Federacja Campingu i Caravaningu (PFCC), 02-620 Warszawa ul. Puławska 102/2
PFCC przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
- dane identyfikacyjne;
- dane teleadresowe i kontaktowe
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez PFCC zgodnie z podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych wymienioną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby której dane dotyczą:
a.
wydawania na wniosek zainteresowanego międzynarodowych karnetów campingowych CCI
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być np.:
a.
Międzynarodowa Federacja Campingu I Caravaningu (F.I.C.C.), gdy ma to zastosowanie;
b.
Właściciele campingów, na których PFCC organizuje imprezy - tylko dane identyfikacyjne (nazwisko i imię) ;
c.
firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy osobą fizyczną a PFCC.
PFCC będzie przechowywać dane osobowe – bezterminowo.
W związku z przetwarzaniem przez PFCC Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:
a.
żądania od PFCC dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych
danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
b.
żądania od PFCC usunięcia Pani/Pana danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do
ich przechowywania; PFCC poinformuje Panią/Pana o uwzględnieniu tego żądania lub poda przyczyny, dla
których żądanie to nie może być zrealizowane;
c.
otrzymania od PFCC podanych przez Panią/Pana danych osobowych w postaci pliku komputerowego;
d.
cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych. Skutkiem wycofania zgody jest brak możliwości dalszego procedowania
Pani/Pana sprawy przez PFCC.
e.
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez PFCC, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
_______________________________________________________

miejscowość i data

_______________________________________________

podpis

