
 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KONIA NA WINTER STAR SALE – WARSZAWA 2019 

 

Dane właściciela lub osoby upoważnionej do reprezentowania właściciela konia (koni): 

Imię i nazwisko: ................................................................................................... 

Firma:   ................................................................................................... 

Adres:   ................................................................................................... 

NIP:   ................................................................................................... 

telefon:   ................................................................................................... 

email:   ................................................................................................... 

 

I. Oświadczam, że jestem wyłącznym właścicielem koni wymienionych w niniejszym zgłoszeniu 
oraz, że są one wolne od wad prawnych i nie posiadają żadnych obciążeo wobec osób trzecich, 
ani też nie toczy się wobec nich żadne postępowanie egzekucyjne. Ponadto oświadczam, że koo 
(konie) wymienione w niniejszym zgłoszeniu jest (są) zarejestrowany(e) w PASB lub PSB. 

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych 
(„PKWK”) z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym 
zgłoszeniu na aukcję w celu udziału konia/i w aukcji Winter Star Sale, organizowanej przez 
PKWK w Warszawie w dniu 7 grudnia 2019 roku. Oświadczam także, że zostałem 
poinformowany przez Polski Klub Wyścigów Konnych o prawie cofnięcia zgody na 
przetwarzanie moich danych osobowych, przy czym cofnięcie przeze mnie takiej zgody nie 
będzie wpływad na zgodnośd z prawem przetwarzania moich danych, którego Polski Klub 
Wyścigów Konnych dokonał przed wycofaniem przeze mnie przedmiotowej zgody. 

III. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:  

a) administratorem moich danych osobowych jest Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą 
w Warszawie (02-684), przy ul. Puławskiej 266, a podanie przeze mnie danych jest 
dobrowolne; 

b) istnieją następujące sposoby kontaktu z osobą odpowiedzialną za ochronę danych 
osobowych w PKWK: Leszek Kot, Polski Klub Wyścigów Konnych, ul. Puławska 266, 02-684 
Warszawa, ochronadanych@pkwk.org, tel. +48 604-808-715; 

c) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 lat; 

d) posiadam prawo dostępu do treści moich danych osobowych przetwarzanych przez PKWK, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych; 



 

 

e) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w mojej ocenie 
przetwarzanie danych osobowych przez PKWK narusza przepisy 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”); 

f) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane; 

g) podanie danych jest warunkiem dokonanie zgłoszenia do Aukcji i jest dobrowolne; 

h) moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 

 
 
_______________________     ________________________ 
Data       Podpis 

          

   
                      

Lp. Koo (nazwa) 

Data 
urodzenia, 

płed, 
maśd 

ojciec - matka/po ogierze 

Wymiary: 
wys. w 
kłębie, 

obwód w 
popręgu, 
obwód 

nadpęcia 

Potomstwo 
urodzone w 

2018/2019 r. (płed, 
po jakim ogierze) 

W 2018/2019 r. 
klacz pokryta jakim 

ogierem, data 
pokrycia 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

1.        

2.        

 

Prosimy podad dodatkowe informacje o koniu: 

 kariera pokazowa (zajęte miejsca w klasie, zdobyte medale i tytuły)/ kariera wyścigowa  

 koo przebywa obecnie w treningu pokazowym/wyścigowym 

 skan głównej strony paszportu konia 


