DEKLARACJA KLUBU
DOTYCZĄCA ROZLICZANIA DELEGACJI SĘDZIOWSKICH
PRZEZ BIURO PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Z TYTUŁU PROWADZENIA ZAWODÓW PIŁKI NOŻNEJ
DANE KLUBU
NAZWA KLUBU
……………………………………………………………………………
NIP
……………………………………………………………………………
ADRES KLUBU
……………………………………………………………………………
ADRES DO
KORESPONDENCJI
ADRES
KORESPONDENCYJNY
E-MAIL

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

NAZWA BANKU
……………………………………………………………………………
NUMER RACHUNKU
BANKOWEGO

IMIĘ I NAZWISKO

……………………………………………………………………………
DANE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KLUB
NR
PESEL
FUNKCJA
KONTAKTOWY
TELEFONU

1
…………………………………..

………………

…………………

……………………………..

2
…………………………………..

……………… ………………….
……………………………..
DEKLARACJA KLUBU
Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczania delegacji sędziowskich określone w
Uchwale nr 4/V/2019 z dnia 11.03.2019 r. Zarządu Podkarpackiego ZPN w sprawie zasad
rozliczania delegacji sędziowskich i wnosimy o objęcie Klubu wyżej wymienionymi zasadami
rozliczeń od dnia:
01 lipca……… roku* / 01 stycznia ………roku*
Deklaracja dotyczy wszystkich drużyn naszego klubu występujących w rozgrywkach
prowadzonych przez Pod. ZPN i/lub OZPN w Jarosławiu, i/ lub Podokręgi Piłki Nożnej w
Rzeszowie, Dębicy, Stalowej Woli.
*niewłaściwe skreślić

PODPISY UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI KLUBU
1. …………………………………………………
(Imię i nazwisko)

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

2.…………………………………………………
(Imię i nazwisko)

…………………………………………………
(data i podpis)

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej
ul. Księdza Jałowego 6 A
35-010 Rzeszów
WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH PRZEZ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
- ROZLICZENIE DELEGACJI SĘDZIOWSKICH PRZEZ BIURO PODKARPACKIEGO ZPN
Z TYTUŁU PROWADZENIA ZAWODÓW PIŁKI NOŻNEJ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w dokumentacji
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na potrzeby:
- rozliczenia delegacji sędziowskich przez biuro Podkarpackiego ZPN z tytułu prowadzenia zawodów piłki
nożnej
- systemów teleinformatycznych administrowanych przez Podkarpacki ZPN
Administratorem przekazanych danych osobowych jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Dane osobowe
będą przetwarzane w związku z ich wprowadzeniem do poczty elektronicznej i telefonicznej.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w zakresie i na zasadach
opisanych powyżej, jak też wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie jest obowiązkowe.
Jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości realizowania
zadań przez Administratora w zakresie, w jakim dane te są konieczne do ich wykonania.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania
moich danych osobowych.
PODPISY UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI KLUBU
IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

1)
2)

Klauzula informacyjna dla osoby reprezentującej Klub w sprawie rozliczenia delegacji sędziowskich przez
biuro Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z tytułu prowadzenia zawodów
Zgodnie z art. 13 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 informujemy, iż:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Ks. Jałowego 6 A, 35-010 Rzeszów
2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Administratora na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
4) posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest wymogiem zgodnie z uchwałą 4/V/2019 z dnia 11.03.2019 r. Zarządu
Podkarpackiego ZPN. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować
niewłaściwie przeprowadzoną procedurą dot. rozliczeń sędziowskich, jak również może ją uniemożliwić
7) Administrator zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych
z zakresem i celem powierzonych mu zadań
Przyjmuję do wiadomości.
PODPISY UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI KLUBU

IMIĘ I NAZWISKO
1)
2)

PODPIS

