
      Dane osobowe                                              UNIKALNY NUMER FORMULARZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odcinek dla ZPN: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………..…………… 

IMIĘ/IMIONA: ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………..……….………  

DATA URODZENIA: ………………………………………………………… PESEL/NR PASZPORTU*: ……………..……………………………..……….……………  

MIEJSCE URODZENIA: ……………………………………………………………..………………………………………………………………….……….…. 

OBYWATELSTWO: ………………………………………………………..………………………………………        PŁEĆ: mężczyzna          kobieta  

ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….……………………..…..…………. 

ADRES E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………..………………… TEL GSM:………………………..….………………..…….….…….. 

KLUB……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….………………..……………………………………………..……….………..                                      

ZPN ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..……..……………………………………………..……….……….. 

KLUB          ZPN 
       

 
………………………………………. ……………..……………………………….              

                 Data, podpis(y), i pieczęć    Data, podpis(y), i pieczęć 
     

 

JA NIŻEJ PODPISANY:                    Czytelny podpis zawodnika – nie może dotykać ramki  

NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………… IMIĘ: ……………………………….………………………………………………        PŁEĆ:  K / M 

ADRES ZAMIESZKANIA:  ………………………………………………………………..………………………..………..NR DOMU/MIESZKANIA …………………………………………………. 

MIEJSCOWOŚĆ.……………………………………………………………………………………………………. KOD POCZTOWY ………………………………………………………………………………… 

ADRES E-MAIL: ……………………………..…………………………………………………….. TEL GSM: …………………………………………………… 

LEGITYMUJĄCY/A SIĘ DOWODEM OSOBISTYM NR …………………………….……….…….………………………………………..  

wyrażam zgodę, jako rodzić/opiekun prawny na zarejestrowanie  mojego dziecka 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska, numery telefonów i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych dla zawodników niepełnoletnich** 
 

*Numer paszportu wpisuje tylko osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego / obywatele krajów Schengen nieposiadający paszportu mogą wpisać numer innego niż paszport dokumentu tożsamości 
**Punkt 7 Regulaminu 
 
Podpisując niniejszy formularz Zawodnik lub rodzic/opiekun prawny oświadcza, że: 
 

• zapoznał się z regulaminem dotyczącym rejestracji w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników, dostępnym na stronie http://zawodnicy.pzpn.pl/regulamin.pdf (zwanym dalej 
„Regulaminem”) i akceptuje treść jego postanowień, 

• wyraża, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgodę na przetwarzanie przez 
Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, w tym powielanie i rozpowszechnianie, wizerunku zawodnika, w związku z działalnością statutową Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności 
poprzez publikację wizerunku na stronach internetowych Polskiego Związki Piłki Nożnej oraz koniecznością umożliwienia obsługi elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników oraz 
zapewnienia jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem, 

• został poinformowany o tym, że administratorem danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7,  

• administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: daneosobowe@pzpn.pl, 
numerem telefonu:22 55 12 300 oraz korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa, 

•  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań administratora związanych z posiadanym statusem piłkarza, tj. organizowania rozgrywek piłki nożnej oraz 
kontrolowania i nadzorowania wszystkich towarzyskich meczów piłkarskich, rozgrywanych w różnych formach na terytorium Polski, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO), czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; dodatkowo, na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a RODO, ewentualnie w celu wykonania umowę zawartej pomiędzy piłkarzem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (dalej: Umowa), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, ewentualnie do celów archiwalnych w interesie publicznym – 
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

• odbiorcami jego danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, krajowe i międzynarodowe 
struktury piłki nożnej Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług 
IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności czy też agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem  
i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, 

• dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania Polski Związek Piłki Nożnej stosuje odpowiednie i właściwe 
zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich, 

•  dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody, ewentualnie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym, dane będą przetwarzane w sposób ciągły, 

• posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 

•  istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO, 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji ustawowych i statutowych zadań administratora danych, 

• administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania. 

• podane w formularzu dane osobowe są zgodne z prawdą. 
 

 

  NAZWISKO: ……………………………………………………………………………     UNIKALNY NUMER FORMULARZA:   

  IMIĘ/IMIONA: ……………………………………………………………………….     PESEL/NR PASZPORTU*: .…………………………………………… 

           Zawodnik              Klub 
 

 
   ……………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………….. 
                                      Podpis zawodnika         Data, podpis(y), i pieczęć 
                         Podpisy przedstawicieli ustawowych dla zawodników niepełnoletnich**  

 

miejsce na  

przyklejenie 

zdjęcia 
 

(zdjęcie musi być opisane na 

odwrocie: imię, nazwisko i 

numer formularza) 

Prosimy nie zszywać zdjęcia  z 

formularzem 

 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY ZAWODNIKA 

 


