WNIOSEK O ZGODĘ NA WYDANIE LICENCJI
SPORTU SAMOCHODOWEGO/KARTINGOWEGO
INNEJ FEDERACJI

Zgodnie z zapisami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA wnioskuję o wydanie zezwolenia przez
Polski Związek Motorowy (PZM) na uzyskanie przeze mnie w roku ..............................................................
licencji zawodnika/kierowcy: (zaznaczyć odpowiednie)

sportu samochodowego /

sportu kartingowego

w innej Federacji (nazwa) ................................................................................................................................
W tym celu poniżej podaję moje dane osobowe:
Nazwisko i imię: ..............................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ...............................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................
Upoważniam do obioru pisma Pana/Panią:

.........................................................................................

......................................................................
Data i podpis wnioskodawcy
W przypadku osób niepełnoletnich należy dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły zagranicą
oraz złożyć podpisy opiekunów prawnych.

.............................................................................
Data i podpis opiekuna prawnego (1) - czytelny
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

..........................................................................
Data i podpis opiekuna prawnego (2) – czytelny

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych we wniosku o zgodę na wydanie licencji innej federacji w danym sporcie motorowym jest Polski Związek
Motorowy (PZM) z siedzibą w Warszawie (02-518), przy ul. Kazimierzowskiej 66;
2. Podanie danych jest niezbędne do uzyskania zgody na wydanie licencji innej federacji w danym sporcie motorowym, co stanowi cel przetwarzania.
Nie podanie danych uniemożliwi procedowanie wniosku.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zapewnienie
PZM prawidłowej obsługi wniosku.
4. Odbiorcą danych osobowych będą np.:
a) Międzynarodowe Federacje Sportowe, np. Federation Internationale de l'Automobile (FIA), Commission Internationale de Karting FIA (CIK FIA), gdy
zasadne;
b) Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku wystawiania przez PZM zgody na wydanie licencji innej federacji w danym sporcie motorowym lub
potwierdzania statusu tej licencji.
c) firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji.
5. PZM będzie przechowywać dane osobowe przez okres 1 roku, licząc od daty wpłynięcia wniosku.
6. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to:
a) żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich
przetwarzaniu;
b) żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania;
c) żądania przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych 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 przez PZM.
7. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem można kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail: iod@pzm.pl

