WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOZNEJ UL.WARMIŃSKA 1, 60-622 POZNAŃ

…………………………………………………..…………………………………(Imię i nazwisko sędziego piłkarskiego)
I.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanego
„RODO”)informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzania danych jest
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ UL. Warmińska 1 , 60-622 Poznań adres email: rodo@wielkopolskizpn.pl
2. Dla celów związanych monitorowaniem przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Piotra Hajduka _. Z Inspektorem można się
skontaktować pod adresem e-mail: rodo@wielkopolskizpn.pl
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Ogólnego) lub szczególne przepisy prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:
1) Ustanowionych przez WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ zgodnie z Ustawą z dnia 7.04.1989r. Prawo
o stowarzyszeniach, Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawą z
dnia 25.06.2010r. o sporcie, oraz celami i zadaniami Statutowymi Związku.
2) W ramach przynależności członkowskiej do WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ.
3) W celach archiwizacyjnych (na podstawie Rozdziału 8 art. 71 i dalsze, Ustawy o rachunkowości z dnia
29 września 1994 r.), oraz związanych z realizacją obowiązków podatkowych.
4) W celu realizacji uzasadnionych interesów administratora, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem przez
osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom.
Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących
przepisów.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: Polski Związek Piłki Nożnej, Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA,
FIFA) oraz zagraniczne federacje piłkarskie, oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi drogą elektroniczną,
realizujące usługi.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania przyczyny tego przetwarzania tj. do momentu
wycofania zgody jeśli zgoda była przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy
prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów ochrony danych,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu
nadzorczego.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO. W przypadkach wskazanego przekazania z
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy
o ochronie danych osobowych oraz umożliwi uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

………………………………………………………………………………...
(data i czytelny podpis)
*niepotrzebne skreślić
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II.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
(Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1).

□ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ UL.
Warmińska 1 , 60-622 Poznań, dla celów związanych z pełnieniem funkcji sędziego piłkarskiego w tym
publikacji informacji na stronach www ZPN w związku z prowadzeniem zawodów w piłce nożnej i futsalu.
□ wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, dla celów
związanych z pełnieniem funkcji sędziego piłkarskiego oraz prowadzeniem zawodów w piłce nożnej i futsalu,
poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ UL.
Warmińska 1 , 60-622 Poznań w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku
na
następujących
polach
eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz zwielokrotnianie zapisu utrwalonego
wizerunku,
3) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
4) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, prezentacjach,
bilbordach.
5) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

………………………………………………………………………………....
(data i czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić
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