
 

 
 
 
     

(imię i nazwisko) 

 

Data urodz.  …………………… w ………………….…………………. 
 
 
Zobowiązuje się grać w Klubie………………………………………… 
 
 
W sezonie rozgrywkowym …………….. / …………………………… 
 
 
Rozumiem i akceptuję fakt, że uczestnictwo w zajęciach 

prowadzonych przez Klub oraz w rozgrywkach piłkarskich wymaga 

przetwarzania moich danych osobowych / danych osobowych mojego 

dziecka przez Klub, który udostępni te dane osobowe 

Zachodniopomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej oraz Polskiemu 

Związkowi Piłki Nożnej na potrzeby prowadzonych rozgrywek i 

utworzenia profilu zawodnika w systemie Extranet. Przekazanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do członkostwa w 

Klubie i uczestnictwa w rozgrywkach. 

 
 

………………………………………………………... 
(podpis zawodnika) 

 
 
 

……………………………………………………….. 
(podpis opiekuna prawnego) 

 
 
 

 
…………………………., dnia …………………….. roku 
 
 
 
 
……………………………………… 
    (podpis przedstawiciela Klubu) 
                                                                                  
                                                                                          (pieczęć Klubu) 
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Administratorem danych osobowych zawodnika jest klub wskazany w deklaracji gry 
amatora (zwany dalej: „Klubem”), który przetwarza dane zawodnika w celu organizacji 
funkcjonowania Klubu, prowadzenia działalności sportowej oraz uczestniczenia w 
rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej (zwany 
dalej: „ZZPN”) lub Polski Związek Piłki Nożnej (zwany dalej: „PZPN”).  
 
Klub udostępnia te dane ZZPN oraz PZPN w celu umożliwienia tym stowarzyszeniom 
wykonywania swoich obowiązków ustawowych i statutowych, w tym w szczególności w 
celu umożliwienia organizacji rozgrywek, w których uczestniczy Klub, a także w celu 
rejestrowania przebiegu kariery zawodnika, uprawnień zawodnika do uczestniczenia w 
rozgrywkach i gry w danym klubie piłkarskim, oraz ewidencjonowania ewentualnie 
nałożonych na zawodnika kar dyscyplinarnych.  
 
Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Klubem, ZZPN lub PZPN (takie 
jak firmy ubezpieczeniowe, kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe, 
świadczące usługi teleinformatyczne, konsultingowe lub audytowe oraz podmioty 
lecznicze) w zakresie w którym przekazanie tych danych jest im niezbędne. Dane 
mogą zostać również przekazane międzynarodowym strukturom piłki nożnej (takim jak 
UEFA i FIFA z siedzibami w Szwajcarii) oraz zagranicznym federacjom piłkarskim 
 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego 
przetwarzania, w tym do momentu wycofania zgody w zakresie, w którym była ona 
przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy 
prawa.  
 
W zakresie przewidzianym prawem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych. 
 
W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia 
przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego. 
 
Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania administrator zastosuje 
odpowiednie  zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych 
osobowych oraz  umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. 
 
Klub nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w stosunku do danych 
osobowych, w tym nie będą one przedmiotem profilowania.  
 
Dalsze informacje możesz uzyskać w Klubie, pod adresem wskazanym na pieczęci 
Klubu, a w zakresie zadań realizowanych przez ZZPN oraz PZPN bezpośrednio pod 
następującymi adresami: 
 
ZZPN: www.zzpn.pl/rodo oraz w drodze wiadomości e-mail u Inspektora Ochrony 
Danych ZZPN: daneosobowe@zzpn.pl 
 
PZPN: www.pzpn.pl/rodo oraz w drodze wiadomości e-mail u Inspektora Ochrony 
Danych PZPN: iod@pzpn.pl 
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