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REGULAMIN SYSTEMU EXTRANET 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin Systemu Extranet (dalej: „Regulamin”) określa zasady 
funkcjonowania i korzystania z Systemu Extranet (dalej: „System” 
lub „Extranet”), prowadzonego i administrowanego przez Polski Związek Piłki 
Nożnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Administrator Extranet”, „PZPN”, 
„Administrator” lub „Związek”). 

2. Warunkiem przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z całości lub 
poszczególnych elementów Systemu Extranet jest uprzednie zapoznanie się 
z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień. Fakt 
korzystania przez Użytkownika ze wszystkich lub poszczególnych elementów 
Systemu Extranet poczytuje się jako potwierdzenie zapoznania się przez 
danego Użytkownika z treścią Regulaminu, akceptację wszystkich jego 
postanowień, a także postanowień zawartych w regulaminach szczególnych 
odnoszących się do wskazanych elementów Systemu, w tym poszczególnych 
Funkcji lub Ról, o ile taki regulamin dla danego elementu został ustanowiony 
przez Administratora.  

3. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z Systemu, 
w szczególności zasady i procedury uzyskiwania dostępu do Extranetu, w tym 
zasady nadawania upoważnień poszczególnym Użytkownikom oraz metody 
weryfikacji i aktualizacji danych.  

4. Polski Związek Piłki Nożnej wykorzystuje System Extranet w ramach realizacji 
celów statutowych, w szczególności w związku z koniecznością 
administrowania bieżącą działalnością, w tym organizowania i przeprowadzania 
szeroko rozumianych rozgrywek piłki nożnej oraz innych wydarzeń i działań 
związanych z promocją i popularyzacją tej dyscypliny sportowej. Za pomocą 
Systemu, we wskazanych powyżej celach, PZPN wraz z poszczególnymi 
WZPN, Klubami Sportowymi i Szkółkami Piłkarskimi, a także innymi członkami 
Związku, gromadzi dane osób i podmiotów pełniących określone funkcje 
w ramach działalności PZPN, WZPN, Klubów Sportowych i Szkółek Piłkarskich, 
w tym w ramach wydarzeń i rozgrywek organizowanych przez te podmioty 
(np. sędziów, trenerów, pośredników transakcyjnych, lekarzy etc.). W Systemie 
Extranet gromadzone i przetwarzane są także dane osób fizycznych będących 
pracownikami lub współpracownikami PZPN, WZPN, Klubów Sportowych oraz 
Szkółek Piłkarskich i mających dostęp do Systemu w związku z powierzonymi 
im obowiązkami lub zadaniami (np. pracownicy i współpracownicy 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, pracownicy i współpracownicy Klubów 
Sportowych, Administratorzy Szkółek Sportowych). 

5. System Extranet, prowadzony i administrowany przez Polski Związek Piłki 
Nożnej, służy także poszczególnym członkom Związku, w tym Wojewódzkim 
Związkom Piłki Nożnej i Klubom Sportowym, do wykonywania ich zadań, 
uprawnień oraz obowiązków statutowych, wynikających zarówno ze Statutu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak i statutów poszczególnych Wojewódzkich 
Związków Piłki Nożnej lub Klubów Sportowych. System Extranet służy 
w/w podmiotom w szczególności do administrowania swoją działalnością, 
a także do organizowania rozgrywek i podejmowania wszelkich działań z tym 
związanych (m.in. dotyczących zapewniania i ustalania obsad meczowych, 
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płatności diet etc.) oraz do administrowania zasobami ludzkimi lub 
podejmowania innych czynności związanych z prowadzoną działalnością 
(np. przeprowadzania transferów zawodników). 

6. System Extranet umożliwia osobom fizycznym aktywnie funkcjonującym 
w strukturach PZPN, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej lub Klubów 
Sportowych, oraz pełniącym określone Role w organizowanych przez 
te podmioty rozgrywkach i wydarzeniach, dostęp do swoich danych oraz 
uzyskanie informacji na temat przypisanych im Ról, Funkcji i zadań, zarówno 
w strukturze PZPN, jak i strukturach WZPN, Klubów Sportowych lub Szkółek 
Piłkarskich, a także w poszczególnych rozgrywkach.  

7. Uzyskanie dostępu do Systemu Extranet lub jego poszczególnych elementów 
jest zarezerwowane wyłącznie dla określonych kategorii Użytkowników, a także 
– w razie potrzeby – uzależnione od uprzedniego spełnienia warunków 
i wymagań dodatkowych, w szczególności przekazania przez Użytkownika 
dodatkowych danych i informacji, czy też od uzyskania upoważnienia nadanego 
przez odpowiednie władze PZPN, Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, Klubu 
Sportowego lub Szkółek Piłkarskich. 

8. Administrator może także uzależnić udzielenie dostępu do Systemu Extranet 
od uprzedniego założenia Profilu SSO w Ekosystemie Łączy Nas Piłka, 
wyrażenia przez Użytkownika określonych zgód, akceptacji regulaminów, 
a także pomyślnego przejścia procesu weryfikacji. 

9. System Extranet obejmuje wszystkie wchodzące w jego skład struktury 
bazodanowe oraz moduły, o których mowa w dalszej części Regulaminu. 
Użytkownik może mieć dostęp do poszczególnych struktur bazodanowych, 
w sytuacji, gdy jego dane znajdują się w danej strukturze (wyłącznie w zakresie 
swoich danych) lub gdy uprawnienia dostępu do danej struktury lub modułu 
zostaną mu nadane przez uprawnionego administratora, na podstawie 
właściwego upoważnienia nadanego przez właściwe władze PZPN, WZPN, 
Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej. Szczegółowe zasady nadawania 
upoważnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, określa niniejszy 
Regulamin. 

10. Podstawowy dostęp Użytkownika do Systemu Extranet obejmuje – co do 
zasady – jego dane znajdujące się w poszczególnych strukturach 
bazodanowych, tj. Użytkownik pełniący Rolę trenera będzie miał dostęp 
do swoich danych znajdujących się w strukturze bazodanowej trenerów, 
Użytkownik będący zawodnikiem i trenerem będzie miał dostęp do swoich 
danych jako zawodnika, jak i trenera. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu 
do jego danych znajdujących się w Systemie Extranet, w ramach 
poszczególnych Ról jest uzależnione od uprzedniego zweryfikowania danego 
Użytkownika. 

11. W przypadku nadania Użytkownikowi dodatkowych uprawnień w ramach 
Systemu Extranet, w tym uprawnień wynikających z zakresu jego obowiązków 
związanych ze stanowiskiem lub zadaniami wykonywanymi w strukturze PZPN, 
Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, 
Użytkownik może uzyskać dostęp do modułów odpowiadających jego 
zadaniom i obowiązkom służbowym, z tym zastrzeżeniem, że nadanie 
w/w uprawnień odbywa się na podstawie oddzielnego, pisemnego 
upoważnienia, wydanego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 
przez odpowiedniego członka lub członków władz PZPN, Wojewódzkiego 
Związku Piłki Nożnej Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej. 
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W upoważnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nadający 
upoważnienie określa zakres danych i modułów, do których osoba 
upoważniona ma mieć dostęp w ramach Systemu Extranet. 

12. Administrator ogranicza dostęp do Systemu poszczególnych członków Związku 
do danych bezpośrednio związanych z działalnością danego WZPN, Klubu 
Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, a także danych, których przetwarzanie 
przez danego członka Związku jest konieczne do realizacji innych zadań, 
powierzonych danemu WZPN lub Klubowi przez PZPN. Ograniczenie, o którym 
mowa powyżej, może dotyczyć zarówno poszczególnych struktur 
bazodanowych, jak i modułów dostępnych dla danych podmiotów.   

13. Administrator Systemu Extranet jest uprawniony do wprowadzenia 
regulaminów szczególnych precyzujących zasady i procedury nabywania przez 
Użytkowników poszczególnych Funkcji lub Ról w ramach Systemu Extranet, 
w szczególności określających zakres danych wymaganych przez 
Administratora przy rejestracji Funkcji lub Roli, a także określającej cel i zakres 
ich przetwarzania. 

14. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami 
Regulaminu Systemu Extranet, a postanowieniami regulaminów szczególnych, 
zastosowanie znajdują w pierwszej kolejności postanowienia danego 
regulaminu szczególnego.  

15. Dostęp do Systemu Extranet możliwy jest za pośrednictwem serwisów 
prowadzonych i administrowanych przez PZPN, a to w szczególności: 

1) aplikacji Extranet.NET; 
2) serwisu PZPN24, dostępnego pod adresem: [https://pzpn24.pzpn.pl/], 

tj. serwisu internetowego, w którym dostępny jest formularz rejestracyjny 
konta w Systemie Extranet; 

3) serwisu Extranet24, dostępnego pod adresem: [https://ex24.pzpn.pl/], 
tj. aplikacji dla Administratorów WZPN lub Pracowników WZPN służącej 
do wykonywania czynności administracyjnych; 

4) serwisu KlubyMVC, dostępnego pod adresem: [https://kluby.pzpn.pl/], 
tj. aplikacji dla Administratorów Klubowych lub Pracowników Klubowych, 
służącej do wykonywania czynności administracyjnych; 

5) Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w ramach Programu Certyfikacji 
PZPN, dostępnego pod adresem: [https://certyfikacja.laczynaspilka.pl/], 
tj. aplikacji dla Administratorów Szkółek Piłkarskich, służącej 
do wykonywania czynności administracyjnych związanych 
z funkcjonowaniem Szkółek Piłkarskich oraz Oddziałów Szkółek 
Piłkarskich w ramach Programu Certyfikacji PZPN. 

16.  Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu Systemu Extranet jest mowa o: 
1) „Administratorze Systemu Extranet”, „Administratorze”, „PZPN” 

lub „Związku” oznacza to Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą 
w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 (02-366), 
wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000091546, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5261727123, REGON: 000866550, 
tel. 732 122 222. 

2) „Współadministratorze Systemu Extranet” lub „Współadministratorze 
Systemu” lub „Współadministratorze” oznacza to Wojewódzki Związek 
Piłki Nożnej lub Klub Sportowy, a w określonych przypadkach także 
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Szkółkę Piłkarską lub podmiot trzeci zaangażowany w organizację 
rozgrywek na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawartych ze 
Związkiem, które w ramach swojej działalności i obowiązków oraz 
uprawnień wynikających ze Statutu PZPN lub innych aktów 
wewnętrznych Związku, a także ze statutu lub aktów wewnętrznych 
danego WZPN lub Klubu Sportowego samodzielnie lub wspólnie 
z innymi ustalają cele i sposoby przetwarzania danych znajdujących się 
w Systemie Extranet. Zastrzega się, że dany WZPN, Klub Sportowy, 
Szkółka Piłkarska lub podmiot trzeci są współadministratorami Systemu 
jedynie w zakresie tych danych, które wprowadzają do Extranet 
w związku ze swoją działalnością i co do których są uprawnione do 
podejmowania decyzji w przedmiocie sposobu oraz celu ich 
przetwarzania. 

3) „Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej” lub „WZPN” oznacza to organizację 
członkowską Polskiego Związku Piłki Nożnej, która zarządza szeroko 
rozumianymi sprawami piłki nożnej na terenie danego województwa. 
Członkami PZPN są następujące Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej: 

1. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, 

2. Kujawsko - Pomorski Związek Piłki Nożnej, 

3. Lubelski Związek Piłki Nożnej, 

4. Lubuski Związek Piłki Nożnej, 

5. Łódzki Związek Piłki Nożnej, 

6. Małopolski Związek Piłki Nożnej, 

7. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, 

8. Opolski Związek Piłki Nożnej, 

9. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, 

10. Podlaski Związek Piłki Nożnej, 

11. Pomorski Związek Piłki Nożnej, 

12. Śląski Związek Piłki Nożnej, 

13. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, 

14. Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej, 

15. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, 

16. Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej; 

4) „Klubie Sportowym” lub „Klubie” oznacza to podstawową jednostkę 
organizacyjną realizującą cele i zadania z zakresu szeroko rozumianej 
piłki nożnej, posiadającą osobowość prawną lub której na mocy 
stosownych przepisów przyznano zdolność prawną, której jednym 
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z podstawowych celów jest udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz 
popularyzowanie tej dyscypliny sportowej. Klub Sportowy jest członkiem 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także Wojewódzkiego Związku Piłki 
Nożnej, na którego terenie ma swoją siedzibę.   

5) „Systemie Extranet”, „Extranet” lub „Systemie” oznacza to zbiór 
wszystkich struktur bazodanowych i modułów, których przeznaczeniem 
jest zarządzanie i administrowanie bieżącą działalnością Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, a także 
Klubów Sportowych, w szczególności w zakresie działalności statutowej 
w/w podmiotów, organizacji rozgrywek, a także organizacji innych 
wydarzeń związanych z propagowaniem i popularyzowaniem szeroko 
rozumianej dyscypliny piłki nożnej. System umożliwia 
m.in. ewidencjonowanie członków PZPN, WZPN lub Klubów Sportowych 
lub osób współpracujących z tymi podmiotami ze względu na pełnione 
przez nich Role w strukturach w/w organizacji (np. Sędziów, Trenerów, 
Zawodników, Lekarzy etc.), a także zarządzenie tak ustalonymi 
zasobami kadrowymi w ramach bieżącej działalności klubowej 
lub związkowej (np. organizacji rozgrywek, prowadzenia transferów 
zawodników). 

6) „Elemencie Systemu Extranet” lub „składniku Extranet” oznacza 
to poszczególne struktury bazodanowe lub części struktur 
bazodanowych, a także moduły w/w Systemu, do których Użytkownicy 
uzyskują dostęp ze względu na Rolę pełnioną w strukturach PZPN, 
WZPN, Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, lub na podstawie 
stosownego upoważnienia nadanego przez właściwe władze PZPN, 
WZPN lub Klubu Sportowego. 

7)  „Regulaminie szczególnym” oznacza to regulamin precyzujący zasady 
uzyskiwania dostępu oraz warunki funkcjonowania i korzystania 
z danego elementu Systemu Extranet w stosunku do zasad określonych 
w niniejszym Regulaminie (np. zasady uzyskiwania dostępu 
do poszczególnych Ról lub Funkcji w Systemie). 

8) „Użytkowniku” lub „Użytkowniku Systemu Extranet” oznacza to każdą 
osobę fizyczną korzystającą z Systemu Extranet lub jego 
poszczególnych elementów, na zasadach i zgodnie z warunkami 
określonymi w niniejszym Regulaminie i regulaminach szczególnych. 
Użytkownik Systemu Extranet musi posiadać lub posiada Profil Single 
Sign On (tj. Profil SSO) w Ekosystemie Łączy Nas Piłka, 
administrowanym przez PZPN. Użytkownicy Systemu dzielą się na 
Użytkowników indywidualnych i Użytkowników instytucjonalnych.  

9) „Użytkowniku indywidualnym” oznacza to Użytkownika, który korzysta 
z Systemu Extranet w celach indywidualnych, czyli w imieniu własnym, 
w związku z Rolami i zadaniami pełnionymi przez siebie w ramach 
PZPN, WZPN, Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, w tym 
w organizowanych przez te podmioty rozgrywkach i wydarzeniach. 

10) „Użytkowniku instytucjonalnym” oznacza to Użytkownika, pracownika 
lub współpracownika PZPN, WZPN, Klubu Sportowego lub Szkółki 
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Piłkarskiej, który korzysta z Systemu Extranet w imieniu w/w podmiotów, 
w ramach wykonywania obowiązków i realizacji zadań powierzonych mu 
w ich strukturach. Użytkownicy instytucjonalni, z uwagi na zakres 
uprawnień i zadań powierzonych im w ramach Extranet, a także z uwagi 
na typ podmiotu, w ramach którego wykonują te zadania, mogą pełnić 
w Systemie następujące funkcje (dalej: „Funkcje”): 

i. Administratora PZPN; 

ii. Pracownika PZPN; 

iii. Administratora WZPN; 

iv. Pracownika WZPN; 

v. Administratora Klubowego; 

vi. Pracownika Klubowego; 

vii. Administratora Szkółki Piłkarskiej, w tym: 

1. Administratora Głównego Szkółki Piłkarskiej 
(dalej: Administratora GSP); 

2. Administratora Oddziału Szkółki Piłkarskiej 
(dalej: Administratora OSP); 

3. Administratora Finansowego Szkółki Piłkarskiej 
(dalej: Administratora FSP); 

4. Administratora Finansowego Oddziału Szkółki Piłkarskiej 
(dalej: Administratora FOSP); 

11) „Profilu SSO Ekosystemu Łączy Nas Piłka” lub „Profilu SSO” oznacza 
to profil typu Single Sign On, który umożliwia Użytkownikowi dostęp do 
serwisów, platform i systemów wchodzących w skład Ekosystemu Łączy 
Nas Piłka, a także informacji, treści i funkcjonalności udostępnianych za 
ich pośrednictwem, bez konieczności logowania się do każdego 
z elementów Ekosystemu oddzielnie. 

12) „Ekosystemie Łączy Nas Piłka” oznacza to zbiór wszystkich stron, 
serwisów, platform internetowych i systemów, prowadzonych 
i administrowanych przez PZPN, których przeznaczeniem jest 
propagowanie i popularyzowanie szeroko rozumianej dyscypliny piłki 
nożnej lub organizowanie rozgrywek, w tym administrowanie 
działalnością Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków 
Piłki Nożnej, a także – w ograniczonym zakresie – Klubów Sportowych 
i Szkółek Piłkarskich. 

13)  „Roli Użytkownika Systemu Extranet” lub „Roli Użytkownika” oznacza 
to status Użytkownika w Systemie, w tym zadania przypisane danemu 
Użytkownikowi w strukturze PZPN, WZPN, Klubu Sportowego lub 
Szkółki Piłkarskiej. Każdy użytkownik ma możliwość kumulowania Ról 
w ramach Extranetu, w szczególności pełnienia różnych Ról 
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w zależności od potrzeb i charakteru danego działania, a także zadań 
powierzonych danemu Użytkownikowi w rozgrywkach lub strukturach 
PZPN, WZPN, Klubów Sportowych lub Szkółek Piłkarskich. 

14) „Usługach Systemu Extranet” lub „Usługach” lub „Usłudze” oznacza 
to wszystkie usługi świadczone przez Administratora lub 
Współadministratorów za pośrednictwem Systemu, w tym umożliwiające 
w szczególności: 

i. korzystanie z funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem 
Extranet, w tym z funkcjonalności przypisanych do 
poszczególnych Funkcji lub Ról, do których Użytkownik może 
uzyskać dostęp za pośrednictwem Systemu;  

ii. korzystanie z struktur bazodanowych udostępnianych przez 
Administratora poprzez System;   

iii. otrzymywanie od Administratora lub Współadministratorów 
Systemu informacji i wiadomości w formie newsletter’a, SMS’ów 
lub e-maili, w związku z funkcjonowaniem użytkownika 
w strukturach PZPN, WZPN lub Klubu Sportowego, w tym 
w związku z wydarzeniami i rozgrywkami organizowanymi przez 
w/w podmioty, a także w związku z działalnością statutową 
w/w podmiotów, z zastrzeżeniem konieczności wyrażenia w tym 
zakresie odrębnej i wyraźnej zgody przez Użytkownika; 

iv. otrzymywanie od Administratora Systemu Ekstranet newsletter’a, 
SMS-ów lub e-maili z informacjami marketingowymi dotyczącymi 
działalności PZPN oraz Partnerów Związku, z zastrzeżeniem 
konieczności wyrażenia przez Użytkownika odrębnej, wyraźnej 
i dobrowolnej zgody na otrzymywanie tego rodzaju materiałów 
marketingowych lub handlowych; 

15) „Partnerze” oznacza to podmiot współpracujący z Administratorem 
w ramach prowadzonej przez niego działalności, w tym w związku 
z działalnością i funkcjonowaniem Ekosystemu Łączy Nas Piłka 
lub serwisów, platform i systemów wchodzących w jego skład. 

16) „Treściach” oznacza wszelkie informacje publikowane i udostępniane 
za pośrednictwem Systemu, w szczególności dane dotyczące 
organizacji rozrywek, działalności PZPN, WZPN lub Klubu Sportowego, 
oraz poszczególnych Funkcji i Ról pełnionych przez Użytkownika, 
a także inne informacje, w tym publikacje stanowiące utwór w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.). 

17) „Turnieju Z Podwórka na Stadion” lub „Turnieju ZPNS” lub „ZPNS” 
oznacza turniej, organizowany przez PZPN wraz z Partnerem 
tytularnym, którego celem jest m.in. promowanie wśród dzieci dyscypliny 
piłki nożnej, zasad fair play, oraz programu Respect, a także 
wychowanie poprzez sport, kształtowanie zdrowego stylu życia 
i aktywizacja lokalnych środowisk sportowych. ZPNS przeznaczony jest 
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dla dzieci, zarówno dziewczynek jak i chłopców, w kategoriach 
wiekowych U-8, U-10 oraz U-12. Szczegółowe zasady rozgrywania 
i przeprowadzenia kolejnych edycji Turnieju ZPNS określa właściwy 
regulamin dostępny na stronach internetowych Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Niniejszy regulamin określa natomiast rodzaje oraz zasady 
i warunki nabywania Ról związanych z organizacją i przeprowadzaniem 
ZPNS na różnych poziomach tych rozgrywek, w tym zakres danych, 
do których Użytkownicy pełniący w/w Role związane z ZPNS mają 
dostęp w Systemie. 

 

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA SYSTEMU EXTRANET 

1. System Extranet przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych. Osoby 
ubezwłasnowolnione częściowo lub niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok 
życia mogą korzystać z Extranetu wyłącznie za zgodą i pod nadzorem 
uprawnionych rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Osoby poniżej 
13. roku życia lub ubezwłasnowolnione całkowicie mogą korzystać z Systemu 
jedynie za pośrednictwem uprawnionych rodziców lub opiekuna prawnego. 

2. W przypadku korzystania z Systemu Extranet przez osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne przepisy 
przyznają zdolność prawną (np. Wojewódzki Związku Piłki Nożnej lub Kluby 
Sportowe), działanie takie może być podejmowane wyłącznie w określonych 
przypadkach, przez osoby fizyczne, spełniające wymogi określone w ust. 1 
powyżej, działające na podstawie upoważniania nadanego przez właściwe 
władze danego podmiotu. Osoby fizyczne, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, są obowiązane do okazania stosownego upoważnienia 
w procesie rejestracji w Systemie, a także do przestrzegania wszelkich zasad 
funkcjonowania Systemu obowiązujących Użytkowników indywidualnych, 
jak i tych zastrzeżonych wyłącznie dla Użytkowników instytucjonalnych. 

3. Użytkownicy instytucjonalni korzystając z Systemu Extranet, działają w imieniu 
i na rzecz podmiotów, które nadały im upoważnienia do Systemu, co oznacza, 
że podmioty upoważniające ponoszą odpowiedzialność za działania tych osób, 
w szczególności za ewentualne szkody i krzywdy wyrządzone przez 
w/w Użytkowników instytucjonalnych w związku z nieprawidłowym 
lub sprzecznym z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego korzystaniem z Systemu Extranet. Oznacza to m.in. 
odpowiedzialność odszkodowawczą podmiotów, w imieniu których działają 
Użytkownicy instytucjonalni, zarówno względem Administratora, jak i osób 
trzecich poszkodowanych lub pokrzywdzonych działaniem danego Użytkownika 
instytucjonalnego. 

4. Dane udostępniane, publikowane i w inny sposób przetwarzane 
za pośrednictwem Systemu Extranet, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi 
w treści regulaminów szczególnych, przeznaczone są wyłącznie do osobistego, 
niekomercyjnego użytku osób fizycznych (Użytkownicy indywidualni) lub 
do użytku bezpośrednio związanego z działalnością PZPN, WZPN, Klubu 
Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, które udzieliły upoważnienia do Systemu 
danemu Użytkownikowi instytucjonalnemu. 
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5. Zakres danych, do których Użytkownik instytucjonalny uzyskuje dostęp 
w Systemie Extranet, na podstawie upoważnienia udzielonego przez właściwe 
władze PZPN, WZPN, Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, powinien być 
dostosowany do stanowiska osoby upoważnionej w strukturach podmiotu 
upoważniającego, w szczególności musi być niezbędny i optymalny 
do wykonywania przez daną osobę zleconych jej obowiązków i zadań. 

6. System Extranet może być użytkowany wyłącznie na warunkach i zasadach 
określonych w Regulaminie, a w określonych przypadkach także 
w regulaminach szczególnych, z poszanowaniem przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, a także dobrych obyczajów, norm społecznych 
i obyczajowych oraz szeroko rozumianych zasad współżycia społecznego. 

7. Administrator w przypadku powzięcia wątpliwości co do sposobu korzystania 
przez danego Użytkownika z Systemu Extranet lub jego poszczególnych 
elementów, w szczególności podejrzeń, że Użytkownik korzysta z Systemu 
w sposób sprzeczny z Regulaminem, regulaminami szczególnymi, przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, czy też dobrymi obyczajami lub zasadami 
współżycia społecznego albo w sytuacji, gdy korzystanie przez Użytkownika 
z Extranetu mogłoby zmierzać do naruszenia wyżej wskazanych zasad, a także 
do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, może w każdym czasie pozbawić 
takiego Użytkownika dostępu do Systemu lub jego poszczególnych elementów 
czy też taki dostęp ograniczyć lub zawiesić.  

8. Treści uzyskiwane za pośrednictwem Systemu Extranet mogą być 
wykorzystywane w sposób inny niż wskazany w Regulaminie lub regulaminach 
szczególnych wyłącznie w sytuacjach, w których Użytkownik uzyska w tym 
zakresie uprzednią, wyraźną i pisemną zgodę Administratora czy też prawo do 
takiego wykorzystania danych Treści wynika bezpośrednio z przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego lub przepisów wewnętrznych PZPN. 

9. Użytkownik, w związku z korzystaniem z Systemu Extranet, może otrzymywać 
od Administratora informacje o usługach, ogłoszenia administracyjne, a także 
inne informacje związane z funkcjonowaniem Extranetu lub jego 
poszczególnych elementów, w tym informacje dotyczące poszczególnych 
Funkcji przypisanych Użytkownikowi w Systemie, w szczególności komunikaty 
o nowych usługach, funkcjonalnościach, jak i o nowych serwisach lub usługach 
oferowanych przez PZPN. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania 
niektórych z powyżej wskazanych treści poprzez zgłoszenie sprzeciwu w tym 
zakresie lub skierowanie stosownego żądania bezpośrednio do Administratora. 

10. Administrator może także prezentować oraz przesyłać Użytkownikowi treści 
reklamowe lub marketingowe dotyczące zarówno działalności Administratora, 
jak i jego Partnerów, o ile uzyskał w tym zakresie stosowną zgodę Użytkownika. 

11. Korzystanie z Systemu Extranet przez Użytkownika jest bezpłatne.   

 

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SYSTEMU EXTRANET 

1. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z Systemu Extranet w sposób 
zapewniający poszanowanie postanowień Regulaminu, regulaminów 
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szczególnych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także dobrych 
obyczajów, norm społecznych i obyczajowych oraz szeroko rozumianych zasad 
współżycia społecznego. 

2. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań, które nawet pośrednio 
mogą nosić znamiona ingerowania w struktury Systemu Extranet lub jego 
poszczególnych Elementów, do których Użytkownik na mocy niniejszego 
Regulaminu nie ma dostępu lub nie jest wyraźnie uprawniony bądź też innych 
działań destabilizujących funkcjonowanie Extranetu, bez względu na sposób ich 
podejmowania i wykorzystywane do tego środki techniczne. Użytkownik 
oświadcza w szczególności, że nie będzie obchodził, usuwał, modyfikował lub 
dezaktywował ani w żaden inny sposób osłabiał lub unicestwiał zabezpieczeń 
stosowanych w Systemie Extranet, w tym nie będzie stosował oprogramowania 
lub innych automatycznych środków uzyskiwania nieuprawnionego dostępu 
do Systemu lub jego poszczególnych Elementów, a także nie będzie stosował 
innych środków służących do jakiegokolwiek zakłócania funkcjonowania 
Extranetu, zarówno w całości jak i w części. 

3. Użytkownik indywidualny korzysta z Systemu Extranet w związku ze swoją 
działalnością podejmowaną w strukturach PZPN, WZPN, Klubu Sportowego 
lub Szkółki Piłkarskiej, w tym w ramach wydarzeń i rozgrywek organizowanych 
przez w/w podmioty (np. Sędziowie, Trenerzy, Zawodnicy, Lekarze, Masażyści 
etc.). W związku z powyższym, Administrator i Współadministratorzy 
przetwarzają dane Użytkownika indywidualnego w ramach Extranetu, a także 
w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze lub Współadministratorach oraz w innych celach 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora lub Współadministratorów. 

4. Mając na uwadze postanowienia ust. 3 powyżej, samo korzystanie przez 
Użytkownika indywidualnego z Systemu Extranet za pośrednictwem sieci 
Internet nie stanowi odrębnej podstawy prawnej przetwarzania jego danych 
w ramach Systemu, a w konsekwencji zaprzestanie korzystania z tej możliwości 
nie skutkuje utratą przez Administratora lub Współadministratora podstaw 
prawnych do przetwarzania danych takiego Użytkownika w ramach Systemu 
Extranet, w tym nie prowadzi do automatycznego usunięcia jego danych 
z Systemu. Szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych Użytkowników indywidualnych w ramach Systemu zawarte są 
w dalszej części niniejszego Regulaminu lub regulaminach szczególnych.  

5. Użytkownik indywidualny może być zobowiązany do osobistej rejestracji 
w ramach Systemu Extranet na podstawie aktów wewnętrznych PZPN lub 
WZPN, a także uchwał władz danego Klubu Sportowego, szczegółowo 
regulujących zasady pełnienia poszczególnych Ról lub Funkcji w ramach w/w 
podmiotów.  

6. Użytkownik instytucjonalny korzysta z Systemu Extranet, w imieniu i na rzecz 
PZPN, WZPN, Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, na podstawie 
upoważnienia udzielonego przez odpowiednie władze danego podmiotu. 
Szczegółowe zasady korzystania z Systemu Extranet przez Użytkownika 
instytucjonalnego, upoważnionego przez WZPN lub Klub Sportowy, określa 
niniejszy Regulamin oraz umowa zawarta pomiędzy Polskim Związkiem Piłki 
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Nożnej a danym WZPN, a także porozumienia zawarte przez dany WZPN 
z Klubem sportowym lub Szkółką Piłkarską (jeżeli nie działa ona w strukturze 
Klubu Sportowego), których przedmiotem są m.in. zasady, zakres oraz 
podstawy przetwarzania danych osobowych przez w/w podmioty w ramach 
wzajemnej współpracy.  

7. Użytkownik Systemu Extranet uzyskuje dostęp do Systemu Extranet, poprzez 
Profil SSO Ekosystemu Łączy Nas Piłka, po uprzednim utworzeniu takiego 
profilu, a także po wypełnieniu formularza rejestracyjnego w serwisie PZPN 24 
i pomyślnym przejściu procesu weryfikacji. Powyższe postanowienie stosuje się 
odpowiednio do uzyskiwania przez Użytkownika już zarejestrowanego 
w Systemie dostępu do nowych Funkcji lub Ról. 

8. Użytkownik indywidualny w związku z akceptacją Regulaminu i korzystaniem 
z Systemu Extranet nie uzyskuje żadnych praw, uprawnień, tytułów własności 
czy też roszczeń względem Administratora, Współadministratora lub osób 
trzecich, z wyjątkiem praw i uprawnień wyraźnie przyznanych na mocy 
niniejszego Regulaminu lub regulaminów szczególnych. W szczególności 
Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej, praw autorskich 
lub licencji, a także prawa do wykorzystywania danych, znaków towarowych, 
logotypów oraz innych podobnych treści udostępnianych za pośrednictwem 
Extranetu. 

9. Użytkownik Systemu Extranet nie jest uprawniony do wykorzystywania żadnych 
jego elementów, w tym danych, usług i Treści udostępnianych 
za pośrednictwem Systemu, w innych celach niż wyraźnie wskazane 
w Regulaminie, regulaminach szczególnych lub – w przypadku Użytkowników 
instytucjonalnych – w umowach lub porozumieniach łączących podmiot 
upoważniający z PZPN lub WZPN, w szczególności w celach komercyjnych, 
marketingowych i reklamowych. 

10. Użytkownik indywidualny ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób 
korzystania przez siebie z Extranetu i jego poszczególnych elementów, 
w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia jakichkolwiek 
praw lub dóbr, także dóbr osobistych, Administratora, Współadministratora 
lub osób trzecich, a ponadto za wszelkie szkody lub krzywdy powstałe wskutek 
korzystania przez niego z Systemu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu 
lub regulaminów szczególnych.  

11. Użytkownik instytucjonalny i podmiot, który udzielił takiemu użytkownikowi 
upoważnienia do korzystania z Systemu, ponoszą solidarną odpowiedzialność  
za sposób korzystania przez tego Użytkownika z Systemu Extranet i jego 
poszczególnych elementów, w szczególności odpowiedzialność za ewentualne 
naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr, także dóbr osobistych, Administratora 
lub osób trzecich, a ponadto za wszelkie inne szkody lub krzywdy powstałe 
wskutek korzystania przez Użytkownika instytucjonalnego z Systemu. 
Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także 
odpowiedzialność względem Administratora z tytułu wszelkich szkód 
poniesionych przez Związek w związku z korzystaniem przez Użytkownika 
instytucjonalnego z Sytemu niezgodnie z Regulaminem, regulaminami 
szczególnymi, regulacjami wewnętrznymi PZPN, a także umową lub 
porozumieniem w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, które łączą 
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PZPN lub WZPN i podmiot, który udzielił danemu Użytkownikowi upoważnienia 
do Extranetu. 

12. Współpracownicy PZPN pełniący w Systemie Funkcje Administratorów PZPN 
lub Pracowników PZPN ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych 
szkód lub krzywd wyrządzonych Związkowi lub osobom trzecim, w związku 
z korzystaniem z Systemu lub danych uzyskanych za jego pośrednictwem 
w sposób niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
Regulaminu, regulaminów szczególnych, czy też innych regulacji PZPN, 
do których przestrzegania dany współpracownik jest obowiązany na mocy 
odrębnej umowy lub porozumienia.     

13. Użytkownik w celu korzystania z Systemu Extranet jest obowiązany 
do zapewnienia sobie dostępu do Internetu, a także posiadania odpowiedniego 
sprzętu komputerowego lub teleinformatycznego, w szczególności 
wyposażonego w przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiającą 
wyświetlanie stron WWW. Wszelkie koszty zakupu sprzętu i dostępu 
do Internetu, o których mowa powyżej, obciążają wyłącznie Użytkownika. 
W przypadku Użytkowników instytucjonalnych zasady zapewnienia w/w sprzętu 
i warunków technicznych są wewnętrzną sprawą podmiotów, w imieniu których 
Użytkownik instytucjonalny korzysta z Systemu, w szczególności koszty ich 
zapewnienia w żadnym zakresie nie obciążają Administratora. 

14. Użytkownik indywidualny, jak i Użytkownik instytucjonalny jest obowiązany 
do zachowania poufności danych umożliwiających mu logowanie się do Profilu 
SSO, w tym do Systemu Extranet, w szczególności loginu i hasła, oraz do ich 
nieudostępniania osobom trzecim w sposób umożliwiający tym podmiotom 
korzystanie z Systemu Extranet zamiast lub obok Użytkownika, któremu dany 
Profil jest dedykowany. Użytkownik jest także obowiązany do niepodejmowania 
działań mogących narazić go na zagrożenia ze strony złośliwego 
oprogramowania lub cyberprzestępczości, w szczególności do nieotwierania 
korespondencji niewiadomego pochodzenia, niezidentyfikowanych 
załączników, a także niepodawania danych umożliwiających założenie 
Profilu SSO lub logowanie do niego niezidentyfikowanym podmiotom. W celu 
zapewnienia ochrony antywirusowej, Użytkownik powinien we własnym 
zakresie wyposażyć się we właściwe oprogramowanie. Wszelkie koszty działań 
i oprogramowania, o których mowa powyżej, ponosi Użytkownik. W przypadku 
Użytkowników instytucjonalnych zasady zapewnienia i finansowania 
w/w oprogramowania są wewnętrzną sprawą podmiotów, w imieniu których 
Użytkownik instytucjonalny korzysta z Systemu, w szczególności koszty ich 
zapewnienia przez WZPN, Klub Sportowy lub Szkółkę Piłkarską w żadnym 
zakresie nie obciążają Administratora. 

15. Użytkownik, w przypadku wprowadzania jakichkolwiek danych do Systemu 
Extranet, obowiązany jest do działania z najwyższą starannością, 
w szczególności gwarantuje, że wprowadzane dane są zgodne 
z rzeczywistością i że jest uprawniony do ich wprowadzenia, a także uznaje 
swoją pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych naruszeń praw 
Administratora lub osób trzecich związanych z wprowadzeniem danych 
nieprawdziwych lub danych, do których wprowadzenia do Systemu dany 
Użytkownik nie był uprawniony. 
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16. Dostęp Użytkownika do Systemu Extranet, uzyskany poprzez pomyślne 
przejście procesu rejestracji (zarówno, jeżeli chodzi o pierwszą rejestrację, jak 
i rejestrację do poszczególnych Funkcji lub Ról), ma charakter czasowy. 
Administrator lub Współadministrator w toku procesu rejestracji, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym, poinformuje Użytkownika o okresie ważności 
przypisanej mu Funkcji lub Roli. Po upływie okresu ważności danej Funkcji lub 
Roli, w celu jej przedłużenia, Użytkownik będzie obowiązany do ponowienia 
procesu weryfikacji na zasadach określonych w Regulaminie. 

17. Użytkownik jest obowiązany do bezzwłocznego poinformowania Administratora 
o utracie uprawnień dostępu do Systemu, określonej Funkcji lub Roli, w celu 
dezaktywowania danego konta, Funkcji lub Roli. Obowiązek, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym, obciąża także WZPN, Klub Sportowy lub Szkółkę 
Piłkarską, w sytuacji, gdy uzyskają one informację, że Użytkownik podlegający 
danemu podmiotowi utracił uprawnienia dostępu do Systemu, poszczególnych 
Funkcji lub Roli. WZPN, Klub Sportowy lub Szkółka Piłkarska, o ile to możliwe, 
jest także obwiązany, we własnym zakresie, do dezaktywacji konta, Funkcji lub 
Roli przypisanej w/w Użytkownikowi.     

18. Użytkownik indywidualny, z zachowaniem postanowień niniejszego 
Regulaminu lub regulaminów szczególnych, a także przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych PZPN, WZPN lub 
Klubu Sportowego, jest uprawniony do zakończenia korzystania z Systemu 
Extranet w każdym czasie. 

 

§ 4. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA 
SYSTEMU EXTRANET 

1. Administrator zapewnia funkcjonowanie Systemu Extranet pod kątem 
technicznym i administracyjnym, w tym określa cele i sposoby przetwarzania 
danych znajdujących się w Systemie, a także zasady, warunki i procedury 
uzyskiwania dostępu oraz korzystania z Extranetu zarówno przez członków 
PZPN (np. WZPN i Kluby Sportowe), Szkółki Piłkarskie, jak i poszczególnych 
Użytkowników (tj. Użytkowników indywidualnych i Użytkowników 
instytucjonalnych). W treści umowy dotyczącej przetwarzania danych zawartej 
pomiędzy PZPN a WZPN, Strony ustalą szczegółowe warunki przetwarzania 
danych w ramach współpracy. Szczegółowe warunki przetwarzania danych 
przez Kluby Sportowe lub Szkółki Piłkarskie, a także obowiązki i wymogi 
dotyczące takiego przetwarzania, zostaną określone w treści druku 
upoważnienia dla Administratora Klubu Sportowego lub Administratora 
Głównego Szkółki Piłkarskiej. Ustanowienie Administratora Klubu Sportowego 
lub Administratora Głównego Szkółki Piłkarskiej, przez władze uprawnione 
do reprezentowania danego Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, będzie 
uzależnione od jednoczesnego zaakceptowania przez te władze Regulaminu, 
a także warunków, obowiązków i wymogów, określonych w druku 
upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku 
niezaakceptowania przez uprawnione władze Klubu Sportowego lub Szkółki 
Piłkarskiej Regulaminu bądź warunków, obowiązków i wymogów, określonych 
w druku upoważnienia, Użytkownik wskazany w treści danego upoważnienia 
nie uzyska Funkcji Administratora Klubu Sportowego lub Administratora 
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Głównego Szkółki Piłkarskiej, a dany Klub Sportowy lub Szkółka Piłkarska nie 
uzyska dostępu do Systemu Extranet. 

2. Administrator w ramach prowadzonej działalności z grona swoich pracowników 
lub współpracowników wyznacza osoby, które w Extranecie będą pełnić 
Funkcje Administratorów PZPN lub Pracowników PZPN. Wyznaczenie, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odbywa się na podstawie 
upoważnienia udzielonego danemu Użytkownikowi przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Związku (tj. członka lub członków zarządu Związków 
uprawnionych do jego reprezentacji).  

3. Związek administruje Systemem Extranet zgodnie z posiadaną przez siebie 
wiedzą, najlepszą wolą oraz z dochowaniem zasad staranności, 
w szczególności w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
Regulaminem, regulaminami szczególnymi oraz regulacjami wewnętrznymi 
PZPN. Z uwagi na przedmiot prowadzonej działalności, przetwarzanie danych 
przez Polski Związek Piłki Nożnej, w tym w ramach Systemu Extranet, nie ma 
charakteru profesjonalnego, a Administrator nie składa zobowiązań związanych 
z funkcjonowaniem Extranetu, do których złożenia nie byłby zobowiązany 
na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności 
zobowiązań związanych z niezawodnością Systemu, a także z zaspokajaniem 
innych oczekiwań Użytkowników. 

4. Administrator Systemu Extranet, zgodnie z treścią ust. 1, ust. 2 i ust. 3 powyżej, 
w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 
wyłącza wszelkie gwarancje związane z działaniem Systemu Extranet. 
W szczególności wskazuje, że zaistnienie jakichkolwiek problemów 
technicznych związanych z funkcjonowaniem Systemu nie rodzi po stronie 
Użytkowników Systemu żadnych roszczeń względem Związku, w tym z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

5. Administrator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania 
z Systemu Extranet przez Użytkowników, w tym Użytkowników indywidualnych 
oraz Użytkowników instytucjonalnych działających w imieniu i na rzecz 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej,  Klubów Sportowych lub Szkółek 
Piłkarskich, w szczególności za skutki tego korzystania oraz związane z nim 
naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzone w ten sposób szkody lub 
krzywdy. 

6. Administrator, w związku z nieustannym udoskonalaniem i rozwijaniem 
Systemu Extranet, w tym dostosowywaniem go do bieżącej działalności 
Związku, w tym WZPN i Klubów Sportowych, zastrzega sobie możliwość 
modyfikacji lub likwidacji w dowolnym momencie poszczególnych struktur 
bazodanowych lub modułów wchodzących w skład Systemu. Administrator 
Extranetu jest także uprawniony do włączania do Systemu nowych struktur 
bazodanowych, funkcjonalności oraz modułów, a także nowych Ról i Funkcji. 
W przypadku skorzystania przez PZPN z uprawnienia wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym, Współadministratorzy oraz Użytkownicy Systemu zostaną 
poinformowani o przebiegu, skutkach oraz szczegółowych warunkach takiego 
dołączenia, modyfikacji lub likwidacji. Skorzystanie przez Administratora 
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z uprawnień wskazanych powyżej nie wymaga uprzedniej zgody ani konsultacji 
z Współadministratorami lub Użytkownikami.  

7. Administrator jest uprawniony do zawieszenia korzystania z Systemu Extranet 
jako całości lub jego poszczególnych części w każdym czasie, w szczególności 
wobec stwierdzenia nieprawidłowości w jego dotychczasowym funkcjonowaniu 
lub zagrożeń wynikających z dalszego funkcjonowania. Administrator może 
też zawiesić lub zakończyć korzystanie z Systemu przez Użytkownika, 
w szczególności w związku z podejrzeniem naruszenia przez niego przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminu lub regulaminów 
szczególnych. 

8. Brak natychmiastowej reakcji Administratora na działania Użytkownika 
niezgodne z Regulaminem, regulaminem szczególnym lub przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego nie wyłącza możliwości skorzystania przez 
Administratora z przysługujących mu uprawnień w późniejszym terminie. 

9. Administrator, w każdym czasie, jest uprawniony do wprowadzenia 
dodatkowych ograniczeń lub określenia nowych zasad funkcjonowania 
i warunków korzystania z Systemu Extranet, w szczególności, gdy taka 
potrzeba wynika z faktu zidentyfikowania nowych zagrożeń dla funkcjonowania 
Extranetu lub jego poszczególnych elementów, a także z zagrożeń 
dla Użytkowników czy też zmian prawa powszechnie obowiązującego. 

10. Polski Związek Piłki Nożnej jest uprawniony do udzielenia dostępu do Systemu 
Extranet innym podmiotom niż podmioty wskazane w treści niniejszego 
Regulaminu, w szczególności osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym 
nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolności 
prawną (tj. podmiotom trzecim), a także osobom fizycznym działającym 
w imieniu lub na rzecz w/w podmiotów. Niniejszy regulamin oraz regulaminy 
szczególne określają minimalne standardy przetwarzania danych przez 
podmioty trzecie w ramach Extranetu i powinny zostać uwzględnione w treści 
umów zawieranych pomiędzy PZPN a tymi podmiotami. Szczegółowe warunki 
dostępu podmiotów trzecich do Systemu Extranet, w tym standardy, zasady 
i zakres ich korzystania z Systemu, a także obowiązki oraz odpowiedzialność 
związane z udzielonym dostępem, mogą zostać sprecyzowane w treści umów 
lub porozumień zawartych pomiędzy PZPN a poszczególnymi podmiotami 
trzecimi. 

11. Udzielenie dostępu podmiotom trzecim do Systemu Extranet i zawarcie umów 
lub porozumień, o których mowa w ust. 10 powyżej, pozostaje w wyłącznej 
kompetencji PZPN, w szczególności Związek nie jest zobowiązany do 
uzyskiwania zgody na zawarcie takiej umowy lub porozumienia, a także 
uzgadniania treści w/w umów lub porozumień z Współadministratorami.    

 

§ 5. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓŁADMINISTRATORÓW 
SYSTEMU EXTRANET 

1. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, Kluby Sportowe oraz Szkółki Piłkarskie, 
które nie działają w ramach Klubu Sportowego, są Współadministratorami 
Systemu Extranet, w zakresie w jakim wykorzystują System do swojej bieżącej 
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działalności, w tym pozyskują, wprowadzają i przetwarzają w ramach Extranetu 
dane swoich członków lub innych podmiotów działających na obszarze 
funkcjonowania danego WZPN lub w ramach działalności danego Klubu bądź 
Szkółki Piłkarskiej.  

2. Współadministratorzy, w ramach korzystania z Systemu Extranet, pozyskują 
i przetwarzają dane wyłącznie w zakresie przewidzianym przez ten System, 
w szczególności nie są oni uprawnieni do pozyskiwania i wprowadzania 
do Extranetu danych swoich członków i innych osób działających na terenie lub 
w związku z działalnością danego Współadministratora w zakresie 
nieprzewidzianym przez Extranet.    

3. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej uzyskują ograniczony dostęp do Systemu 
Extranet i zawartych w nim danych, tj. ograniczony do danych związanych 
z obszarem działania danego WZPN (ograniczenie geograficzne) lub w celu 
realizacji zadań statutowych   przez dany WZPN, w szczególności prowadzenia 
rozgrywek czy potwierdzania zawodników także na terenach działania innych 
WZPN lub razem z innymi WZPN. 

4. Kluby Sportowe i Szkółki Piłkarskie uzyskują ograniczony dostęp do Systemu 
Extranet i zawartych w nim danych, tj. ograniczony do danych związanych 
z działalnością danego Klubu lub Szkółki Piłkarskiej, w tym niezbędnych do 
realizowania spoczywających na nich obowiązków i zadań, a także niezbędnym 
do udziału w rozgrywkach lub innych wydarzeniach. Kluby Sportowe uzyskują 
także dostęp do Systemu Extranet w zakresie niezbędnym do zarządzania 
prowadzonymi przez siebie Szkółkami Piłkarskimi lub ich poszczególnymi 
oddziałami (tj. poprzez System Zarządzania Szkółkami Piłkarskimi w ramach 
Programu Certyfikacji PZPN). 

5. Szczegółowe zasady korzystania przez Współadministratorów z Systemu 
Extranet, w tym zasady przetwarzania zgromadzonych w nim danych, określają 
odrębne umowy zawarte pomiędzy PZPN a poszczególnymi WZPN oraz 
porozumienia zawarte pomiędzy WZPN a Klubami Sportowymi. 

6. Każdy WZPN jest obowiązany do wyznaczenia przynajmniej jednej osoby, która 
będzie pełniła w jego imieniu Funkcję Administratora WZPN w Systemie 
Extranet oraz do zapewnienia nieprzerwanej ciągłości na tym stanowisku. Wzór 
formularza dotyczącego wyznaczenia Administratora WZPN stanowi załącznik 
numer 1 do Regulaminu. 

7. Rejestracji Administratora WZPN w Systemie Extranet, na wniosek osoby 
zainteresowanej, zgodnie z procedurą opisaną w dalszej części Regulaminu, 
dokonuje Administrator PZPN. 

8. Zadaniem Administratora WZPN jest administrowanie Systemem Extranet 
z ramienia danego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności 
przeprowadzanie procesu rejestracji, weryfikacji i aktualizacji danych 
Pracowników WZPN oraz Administratorów Klubowych, a także 
przeprowadzanie weryfikacji innych Użytkowników Systemu, których 
działalność związana jest z danym WZPN lub która prowadzona jest na terenie 
danego WZPN. Uprawnienia nadane Administratorom WZPN nie wykluczają 
uprawnień PZPN w zakresie kontroli prawidłowości korzystania przez dany 
WZPN z Systemu, w tym kontroli prawidłowego umocowania wszystkich 
Użytkowników mających dostęp do Extranet z ramienia danego WZPN 
oraz aktualności danych wprowadzanych do Systemu przez dany WZPN. 

9. Pracownicy i współpracownicy WZPN będą mogli korzystać z Systemu Extranet 
wyłącznie po uprzednim uzyskaniu statusu (Funkcji) Pracownika WZPN 
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w Systemie, tj. po przejściu kompletnej procedury rejestracji i weryfikacji, 
a także uzyskaniu stosownego upoważnienia od władz danego WZPN (członka 
lub członków zarządu WZPN). Zakres upoważnienia dla Pracownika WZPN, 
tj. zakres danych i modułów, do których taki pracownik uzyska dostęp 
w Systemie, musi odpowiadać zakresowi jego obowiązków i zadań 
wykonywanych w ramach danego WZPN. Wzór upoważnienia dla Pracownika 
WZPN stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu. 

10. WZPN ponoszą odpowiedzialność za działania swoich Administratorów WZPN 
i Pracowników WZPN, jak za swoje własne działania, w szczególności 
odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowego lub niezgodnego z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminem, regulaminami 
szczególnymi, umowami zawartymi z PZPN lub innymi regulacjami 
wewnętrznymi Związku, korzystania przez w/w podmioty z Systemu lub danych 
uzyskanych za jego pośrednictwem. Odpowiedzialność, o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym obejmuje także odpowiedzialność z tytułu wszelkich 
szkód lub krzywd poniesionych przez PZPN w związku z nieprawidłowym 
lub sprzecznym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
Regulaminem, regulaminami szczególnymi, korzystaniem przez 
Administratorów WZPN lub Pracowników WZPN z Systemu.  

11. Każdy Klub Sportowy jest obowiązany do wyznaczenia przynajmniej jednej 
osoby, która będzie pełniła w jego imieniu funkcję Administratora Klubowego 
w Systemie Extranet oraz do zapewnienia ciągłości na tym stanowisku. Wzór 
formularza dotyczącego wyznaczenia Administratora Klubowego stanowi 
załącznik numer 3 do Regulaminu. 

12. Rejestracji Administratora Klubowego w Systemie Extranet, na wniosek osoby 
zainteresowanej, zgodnie z procedurą opisaną w dalszej części Regulaminu, 
dokonuje Administrator WZPN. 

13. Pracownicy i współpracownicy Klubu Sportowego będą mogli korzystać 
z Systemu Extranet wyłącznie po uprzednim uzyskaniu statusu (Funkcji) 
Pracownika Klubowego w Systemie, tj. po przejściu kompletnej procedury 
rejestracji i weryfikacji, a także uzyskaniu stosownego upoważnienia od władz 
danego Klubu Sportowego (tj. członka lub członków zarządu Klubu 
uprawnionych do jego reprezentacji). Zakres upoważnienia dla Pracownika 
Klubowego, tj. zakres danych i modułów, do których taki pracownik uzyska 
dostęp w Systemie, musi odpowiadać zakresowi jego obowiązków i zadań 
wykonywanych w ramach danego Klubu Sportowego. Wzór upoważnienia dla 
Pracownika Klubowego stanowi załącznik numer 4 do Regulaminu. 

14. Zadaniem Administratora Klubowego jest administrowanie Systemem Extranet 
z ramienia danego Klubu, w szczególności przeprowadzanie procesu rejestracji 
i weryfikacji Pracowników Klubowych, a także przeprowadzanie ich bieżącej 
weryfikacji i aktualizacji udzielonych dostępów. Uprawnienia nadane 
Administratorom Klubowym nie wykluczają uprawnień PZPN i Administratorów 
WZPN w zakresie kontroli prawidłowości umocowania wszystkich 
Użytkowników, który uzyskali dostęp do Systemu w związku z funkcjonowaniem 
danego Klubu, w tym do kontrolowania aktualności wprowadzanych do 
Systemu danych. 

15. Działania Administratorów Klubowych, Pracowników Klubowych są traktowane 
jako działania Klubów. Kluby Sportowe ponoszą odpowiedzialność za działania 
swoich Administratorów Klubowych, Pracowników Klubowych, w szczególności 
nieprawidłowe lub niezgodne z przepisami prawa powszechnie 
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obowiązującego, Regulaminem, regulaminami szczególnymi, porozumieniami 
zawartymi z WZPN lub innymi regulacjami wewnętrznymi Związku, do których 
przestrzegania Kluby są obowiązane. Odpowiedzialność, o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym obejmuje także odpowiedzialność z tytułu wszelkich 
szkód lub krzywd poniesionych przez PZPN w związku z nieprawidłowym lub 
sprzecznym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminem, 
regulaminami szczególnymi, korzystaniem z Systemu przez Administratorów 
Klubowych, Pracowników Klubowych. 

16. Procedury i zasady uzyskiwania przez Szkółki Piłkarskie, Administratorów 
Szkółek Piłkarskich i inne osoby związane z szerokorozumianą działalnością 
Szkółek Piłkarskich dostępu do Systemu Extranet, w szczególności za 
pośrednictwem Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w ramach Programu 
Certyfikacji PZPN, w tym obowiązki w/w podmiotów i osób, określa Regulamin 
Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN dostępny na stronie internetowej: 
[https://www.laczynaspilka.pl/certyfikacja].  

17. Wszelkie uprawnienia Administratorów WZPN, Administratorów Klubowych, 
a także Pracowników WZPN, Pracowników Klubowych i Administratorów 
Szkółek Piłkarskich mają charakter czasowy. Po upływie wskazanego okresu 
dalsze korzystanie z przyznanych uprawnień jest uzależnione od ponownego 
przejścia procesu weryfikacji.  

 

§ 6. TWORZENIE KONT UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU EXTRANET ORAZ 
NABYWANIE FUNKCJI I RÓL W SYSTEMIE 

1. Użytkownik, w celu przystąpienia do rejestracji konta Użytkownika w Systemie 
Extranet, musi dysponować aktywnym Profilem SSO Ekosystemu Łączy Nas 
Piłka. Szczegółową procedurę oraz zasady tworzenia Profilu SSO określa 
odrębny regulamin. 

2. Użytkownicy działający w imieniu i na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej 
lub Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej w procesie rejestracji w Profilu SSO 
oraz w Systemie Extranet muszą posługiwać się adresem e-mail 
zarejestrowanym w domenie PZPN lub w domenie danego WZPN. 

3. Rejestracja Użytkowników oraz składanie wniosków w Systemie Extranet 
odbywa się za pośrednictwem serwisu PZPN24, znajdującego się pod 
adresem: https://pzpn24.pzpn.pl/ 

4. Użytkownicy, po pozytywnym rozpatrzeniu ich wniosków o przypisanie Funkcji 
Administratora PZPN, Pracownika PZPN, Administratora WZPN 
lub Pracownika WZPN, wykonują czynności administracyjne za pośrednictwem 
serwisu Extranet24. 

5. Użytkownicy, po pozytywnym rozpatrzeniu ich wniosków o przypisanie Funkcji 
Administratora lub Pracownika Klubowego, wykonują czynności 
administracyjne za pośrednictwem serwisu KlubyMVC lub innego serwisu 
wskazanego przez PZPN. 

6. Logowanie do serwisu PZPN24 odbywa się za pośrednictwem Profilu SSO 
Użytkownika. Następnie w celu utworzenia konta Użytkownika w Systemie 
Extranet, Użytkownik proszony jest o wskazanie dodatkowych danych 
umożliwiających przeprowadzenie procesu weryfikacji tożsamości (np. PESEL, 
płeć, miejsce urodzenia oraz numer telefonu), a także o wybór Roli lub Funkcji, 
o dostęp do której wnioskuje w ramach Systemu. 

https://pzpn24.pzpn.pl/
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7. W ramach Systemu Extranet, Użytkownik może aplikować o jedną 
z następujących Funkcji: Administrator PZPN; Administrator WZPN; 
Administrator Klubowy; Pracownik PZPN; Pracownik WZPN; Pracownik 
Klubowy lub o dostęp do jednej z następujących Ról: Zawodnik, Lekarz; 
Dietetyk; Fizjoterapeuta; Obserwator; Weryfikator; Masażysta; Ratownik; 
Delegat; Psycholog; Fizjolog; Pośrednik – osoba fizyczna; Osoba fizyczna 
działająca w imieniu Pośrednika – osoby prawnej; Sędzia; Trener; Koordynator 
Programu z Podwórka na Stadion. Administrator zastrzega, że powyższy 
katalog Ról i Funkcji jest katalogiem otwartym, a PZPN jest uprawniony 
do tworzenia nowych Ról i Funkcji w ramach Extranetu, w miarę potrzeb 
wynikających z funkcjonowania Systemu, a także działalności Związku, WZPN 
lub Klubów Sportowych. 

8. Użytkownik aplikujący o przypisanie mu Funkcji jest obowiązany do wskazania 
WZPN, Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, w którego imieniu będzie 
wykonywał Funkcję Administratora lub Pracownika. W przypadku aplikacji 
do Funkcji w strukturach Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej nie 
działającej w ramach Klubu, Użytkownik wskazuje także WZPN, na którego 
terenie dany Klub posiada swoją siedzibę.  

9. Użytkownik aplikujący o przypisanie mu Funkcji Administratora WZPN 
lub Administratora Klubowego, czy też Pracownika WZPN lub Pracownika 
Klubowego, dołącza do wniosku składanego za pośrednictwem serwisu 
PZPN24 skan upoważnienia do danej Funkcji, udzielonego przez członka lub 
członków zarządu WZPN lub Klubu Sportowego, uprawnionego lub 
uprawnionych do reprezentacji danego podmiotu. W przypadku aplikacji 
do Funkcji Pracownika WZPN lub Pracownika Klubu Sportowego, 
upoważnienie, o którym mowa powyżej, musi precyzować zakres struktur 
bazodanowych oraz modułów, do których pracownik ma uzyskać dostęp 
w ramach Systemu Extranet. 

10. Użytkownik, w ramach Systemu Extranet, może kumulować przypisaną mu 
Funkcję i Rolę. Użytkownik może także kumulować różne Funkcje w ramach 
Systemu Extranet (np. Funkcję Pracownika WZPN i Pracownika Klubowego). 
Z tym zastrzeżeniem, że Administrator WZPN pełniący jednocześnie Funkcję 
Administratora Klubowego nie jest uprawniony do osobistego rozpatrywania, 
jako Administrator WZPN, złożonego przez siebie wniosku o przypisanie 
Funkcji Administratora Klubowego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, wniosek o przypisanie Funkcji Administratora Klubowego, 
złożony przez osobę będącą jednocześnie Administratorem WZPN, musi 
zostać rozpatrzony przez innego Administratora WZPN działającego w imieniu 
właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.   

11. W ramach procedury składania wniosku o przypisanie Roli lub Funkcji w ramach 
Systemu Extranet, Użytkownik może być zobowiązany do uprzedniego podania 
danych dodatkowych, a także do akceptacji regulaminu szczególnego 
dotyczących danej Roli lub Funkcji. Dane dodatkowe, o których mowa powyżej, 
mogą obejmować informacje potrzebne do rozpoznania wniosku lub 
do prawidłowego wykonywania zadań i obowiązków wynikających z danej Roli 
(np. numer licencji sędziowskiej). Administrator może także zażądać 
od Użytkownika podania danych koniecznych do prawidłowego wykonania 
obowiązków Administratora wynikających ze stosunku prawnego łączącego 
Związek lub WZPN z osobą wykonującą daną Rolę (np. o wskazanie numeru 
rachunku bankowego, w celu dokonywania wypłaty diet lub wynagrodzeń). 
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12. Szczegółowe zasady i regulacje dotyczące przypisywania Użytkownikowi danej 
Roli w Systemie Extranet zostaną określone przez Administratora 
w regulaminie szczególnym. Administrator może też ustanowić regulamin 
szczególny precyzujący szczegółowe zasady i regulacje dotyczące 
poszczególnych Funkcji w Systemie. W przypadku ustanowienia przez 
Administratora regulaminu szczególnego dla danej Roli lub Funkcji, akceptacja 
jego postanowień przez Użytkownika będzie warunkiem pozytywnego 
rozpoznania wniosku o przypisanie danej Roli lub Funkcji w Systemie. 

13. Poprawnie złożony wniosek o przypisanie Funkcji w Systemie Extranet zostaje 
przesłany do Administratora PZPN lub właściwego Administratora WZPN 
w celu dokonania jego weryfikacji. W przypadku wniosków o przypisanie Funkcji 
Pracownika Klubowego, zostają one przesłane do właściwego Administratora 
Klubowego celem weryfikacji. 

14. Wniosek Użytkownika, o którym mowa ustępie poprzedzającym, powinien 
zostać rozpatrzony przez właściwego Administratora w terminie 14 dni od daty 
jego złożenia w Systemie. Po upływie w/w terminu wniosek traci ważność 
i widnieje w Systemie jako przedawniony, a cała procedura wymaga 
powtórzenia przez Użytkownika. W przypadku przedawnienia złożonego 
wniosku, Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem 
wiadomości e-mail. 

15. Dokonywana przez właściwego Administratora weryfikacja wniosku, o której 
mowa powyżej, polega w szczególności na jego sprawdzeniu pod względem 
formalnym (tj. posiadania przez Użytkownika stosownych upoważnień, a także 
akceptacji przez niego postanowień regulaminów), a także pod kątem 
tożsamości osoby aplikującej. W razie wątpliwości wskazuje się, że: 

1) weryfikacji wniosków Użytkowników o przypisanie Funkcji Pracownika 
PZPN dokonuje Administrator PZPN; 

2) weryfikacji wniosków Użytkowników o przypisanie Funkcji Administratora 
WZPN dokonuje Administrator PZPN; 

3) weryfikacji wniosków Użytkowników o przypisanie Funkcji Pracownika 
WZPN dokonuje Administrator WZPN, w imieniu i na rzecz którego ma 
działać dany Pracownik WZPN; 

4) weryfikacji wniosków Użytkowników o przypisanie Funkcji Administratora 
Klubowego dokonuje Administrator WZPN, na którego terenie dany Klub 
Sportowy ma siedzibę; 

5) weryfikacji wniosków Użytkowników o przypisanie Funkcji Pracownika 
Klubowego dokonuje Administrator Klubowy danego Klubu; 

16. Właściwy Administrator PZPN lub WZPN lub Klubu Sportowego odrzuca 
wniosek Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że nie spełnia 
on któregokolwiek z wymagań określonych w Regulaminie lub regulaminach 
szczególnych, w szczególności, gdy: 

1) Użytkownik nie załączył stosownego upoważnienia; 
2) załączone upoważnienie nie precyzuje dostatecznie zakresu struktur 

bazodanowych lub modułów, do których Użytkownik ma mieć dostęp 
w Extranecie; 

3) gdy Użytkownik nie wprowadził wszystkich wymaganych danych lub nie 
zaakceptował postanowień stosownych regulaminów bądź nie wyraził 
niezbędnych zgód; 
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W przypadku odrzucenia wniosku przez właściwego Administratora, 
Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany za pośrednictwem 
wiadomości e-mail. 

17. Właściwy Administrator PZPN, WZPN w przypadku pozytywnej weryfikacji 
i akceptacji wniosku Użytkownika o przypisanie Funkcji w Systemie Extranet, 
nadaje Użytkownikowi uprawnienia (dostęp do struktur bazodanowych 
i modułów), których szczegółowy zakres określa upoważnienie udzielone przez 
właściwego członka lub członków zarządu PZPN lub WZPN, a także określa 
okres, na których przyznaje Użytkownikowi powyższe uprawnienia. Następnie 
właściwy Administrator dokonuje zapisu zaakceptowanego wniosku 
w Systemie i wyznacza termin na ostateczne potwierdzenie tego wniosku przez 
Użytkownika. W przypadku akceptacji wniosku przez właściwego 
Administratora i konieczności jego potwierdzenia w Systemie, Użytkownik 
zostanie poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości 
e-mail. Maksymalny okres ważności uprawnień przyznanych Użytkownikowi 
wynosi dwa lata kalendarzowe i trwa maksymalnie do dnia 31 grudnia roku 
następującego po roku, w którym uprawnienia zostały przyznane.  

18. W przypadku Użytkowników wnioskujących o przypisanie Funkcji w ramach 
WZPN, Użytkownik dokonuje ostatecznego potwierdzenia wniosku, poprzez 
logowanie w serwisie PZPN24 w wyznaczonym przez właściwego 
Administratora terminie. W trakcie logowania, o którym mowa powyżej, nastąpi 
nadanie stosownych certyfikatów i uzyskanie pełnego dostępu do aplikacji 
Extranet24, a w konsekwencji uzyskanie przez Użytkownika postulowanego 
dostępu. Udzielenie powyższego certyfikatu Użytkownikowi może zostać 
uzależnione przez Administratora od uprzedniej akceptacji dodatkowych 
regulaminów lub wyrażenia stosownych zgód. W przypadku akceptacji 
w/w regulaminów lub wrażenia zgód, Użytkownik zostanie powiadomiony 
o aktywacji stosownego certyfikatu (za pomocą wiadomości e-mail). W sytuacji, 
gdy Użytkownik nie zaloguje się w serwisie PZPN24 w wyznaczonym przez 
właściwego Administratora terminie, złożony wniosek ulega przeterminowaniu, 
a Użytkownik w celu uzyskania dostępu do Funkcji będzie musiał powtórzyć 
całą procedurę. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek komplikacji z aktywacją 
stosownego certyfikatu, pomimo akceptacji regulaminów lub wyrażenia zgód, 
Użytkownik zostanie poproszony o kontakt z właściwym Administratorem.   

19. Szczegółowa procedura przypisywania poszczególnych Ról w ramach Systemu 
Extranet, w tym zakres danych potrzebnych do jej przypisania, a także sposób 
aplikowania i podmioty uprawnione do rozpoznania danej aplikacji, zostanie 
określona przez Administratora w ramach regulaminów szczególnych, o których 
mowa § 6 ust. 15 Regulaminu.  

 


