Wypełnia ZO/ZG PZM

Nr przyznanej licencji

DANE OSOBOWE ZAWODNIKA
sport motocyklowy
Nazwisko i imię: .............................................................................................................
Wkleić
fotografię
wnioskodawcy
3,5 x 4,5 cm

Data i miejsce urodzenia: ..............................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
Tel. kontaktowy: ....................................E-mail: .............................................................

Przynależność klubowa: .................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
moich i/lub mojego dziecka zgodnie z poniższą klauzulą
Podpis wnioskodawcy do skanowania:
(należy podpisać się w ramce czarnym długopisem)
informacyjną.

..........................................................................................
Data i podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie
RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez PZM na zasadach opisanych poniżej oraz przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych moich i/lub mojego dziecka, podanych przeze mnie w druku danych osobowych będących załącznikiem do wniosku
o przyznanie certyfikatu oraz wniosku o przyznanie licencji wraz z ew. załącznikami jest Polski Związek Motorowy (PZM) z siedzibą w Warszawie (02-518),
przy ul. Kazimierzowskiej 66;
2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania przez PZM dokumentów, uprawniających do udziału w danym sporcie motorowym.
3. Dane osobowe moje i/lub mojego dziecka będą przetwarzane w celu:
a) wydania oraz wznawiania na mój wniosek dokumentów uprawniających mnie i/lub moje dziecko do udziału w danej dyscyplinie sportu motorowego,
w tym zgłaszania do ubezpieczenia;
b) oceny zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu motorowego, na podstawie zaświadczenia lekarskiego;
c) wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ew. zgłaszania do zawodów/imprez;
d) prowadzenia klasyfikacji danego cyklu, na podstawie wyników poszczególnych zawodów/imprez;
e) potwierdzania przynależności klubowej;
f) przyznawania tytułów mistrzowskich, gdy ma zastosowanie;
g) powołania do kadry narodowej, gdy ma zastosowanie;
h) podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych moich i/lub mojego dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. moja zgoda, którą mam prawo wycofać
w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych moich i/lub mojego dziecka. Skutkiem wycofania
zgody jest brak możliwości uzyskania dokumentów uprawniających do udziału w danej dyscyplinie sportu motorowego.
5. Odbiorcą danych osobowych moich i/lub mojego dziecka będą np.:
a) Międzynarodowe Federacje Sportowe, np. Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), European Motorcycling Union (FIM Europe), gdy zasadne;
b) Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku wystawiania przez PZM zgody na udział w zawodach;
c) Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. w przypadku zgłoszenia przez PZM mojej osoby i/lub mojego dziecka do kadry narodowej lub w przypadku
wystąpienia przez PZM z wnioskiem o przyznanie nagrody;
d) firma GROSS, weryfikująca dokumenty i drukująca blankiety licencji sportu motocyklowego;
e) firmy ubezpieczeniowe, np. wystawiające polisy ubezpieczeniowe dla mnie i/lub mojego dziecka;
f) firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się dane osobowe moje i/lub mojego dziecka;
g) firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy mną a PZM.
6. PZM nie będzie przekazywać danych osobowych moich i/lub mojego dziecka do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar
Gospodarczy. Nie dotyczy to przypadku, gdy złożę pisemny wniosek o wydanie dla mnie i/lub mojego dziecka zgody na udział w zawodach odbywających
się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. PZM zastrzega sobie prawo ujawnienia lub przekazania niektórych danych osobowych właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, które
zgłoszą takie żądanie w oparciu o właściwą podstawę prawną i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. PZM będzie przechowywać dane osobowe moje i/lub mojego dziecka - bezterminowo.
9. Przysługuje mi prawo:
a) żądania od PZM dostępu do danych osobowych moich i/lub mojego dziecka, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również
otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
b) żądania od PZM usunięcia danych osobowych moich i/lub mojego dziecka lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania;
PZM poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane;
c) otrzymania od PZM podanych przeze mnie danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego
pliku innemu administratorowi;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego dziecka przez PZM,
jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail: iod@pzm.pl
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PZM znajdują się na stronie www.pzm.pl w zakładce RODO.

