Załącznik do uchwały ZG PZM
Nr 55/2018 z dnia 24.11.2018 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA
LICENCJI R-HREG ZAWODNIKA STARTUJĄCEGO
W ZAWODACH SAMOCHODÓW HISTORYCZNYCH NA REGULARNOŚĆ

§1
„Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji R-HREG zawodnika startującego w zawodach
samochodów historycznych na regularność”, zwany dalej „Regulaminem”, ustala podstawowe warunki
i tryb przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji zawodnika startującego w zawodach samochodów
historycznych na regularność, zwanej dalej „Licencją”. Pod słowem „Zawodnik” rozumie się: zawodnika
i kierowcę.
§2
1. Licencja uprawnia do startu tylko w zawodach samochodów historycznych na regularność, w których
średnia prędkość jest ograniczona maksymalnie do 50 km/h.
2. Licencję przyznaje, zawiesza lub pozbawia - działając z upoważnienia Zarządu Głównego Polskiego
Związku Motorowego Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych, zwana dalej „Główną Komisją”.
3. Licencję wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej.
4. Licencja przyznawana jest na czas nieokreślony, z uwzględnieniem ważności uprawnień regulowanych
na podstawie odrębnych regulaminów.
5. Rejestr Licencji przyznanych, jak również decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu Licencji
prowadzi Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM.
6. Licencja musi zawierać:
a) nazwę organu wydającego licencję: „Polski Związek Motorowy”
b) stopień i numer licencji,
c) okres ważności licencji wraz z ubezpieczeniem,
d) imię i nazwisko zawodnika,
e) datę urodzenia,
f) zdjęcie zawodnika.
§3
1. Licencję może uzyskać osoba spełniająca następujące kryteria:
1.1. ukończone 18 lat,
1.2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
1.3. przynależność do jednostki organizacyjnej będącej członkiem rzeczywistym PZM.
2. Szczegółowe warunki przyznawania Licencji określa Główna Komisja.
§4
1. Do uzyskania Licencji niezbędne jest:
1.1. złożenie wniosku o przyznanie Licencji, zawierającego:
a) zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku
Motorowego oraz właściwych regulaminów międzynarodowych, w tym także do poddania się
odpowiedzialności dyscyplinarnej;
b) potwierdzenie przynależności do jednostki organizacyjnej będącej członkiem rzeczywistym
PZM;
c) kategorię i numer prawa jazdy.
2. Wzór wniosku o przyznanie Licencji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§5
1. Zawodnik startujący w zawodach obowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków zwane dalej „NNW”.
2. Polski Związek Motorowy zawiera roczne umowy na ubezpieczenie Zawodników od NNW.
3. Polski Związek Motorowy pobiera opłatę roczną za ubezpieczenie od NNW w wysokości
nieprzekraczającej kosztów jego uzyskania.
§6
1. Licencji nie może uzyskać osoba, która posiadając jakąkolwiek Licencję PZM została przez właściwy
organ Polskiego Związku Motorowego:
1.1. ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji lub wykluczenia;
1.2. ukarana karą czasowej dyskwalifikacji – w czasie odbywania kary;
1.3. pozbawiona Licencji z przyczyn określonych w § 8 pkt 1.1. i 1.2. – w okresie 2 lat od daty wydania
tej decyzji.
§7
1. Zawieszenie Licencji może zostać orzeczone na okres nie dłuższy niż 2 lata.
2. Zawieszenie Licencji może nastąpić w następujących przypadkach:
2.1. za niesportowe zachowanie wobec zawodników, działaczy, sędziów, osób oficjalnych oraz
publiczności lub zachowanie niegodne sportowca;
2.2. za podburzanie lub prowokowanie publiczności i/lub zawodników do niesportowego zachowania;
2.3. za publiczną wypowiedź lub działanie mogące naruszyć lub narazić na utratę dobrego wizerunku
bądź imienia, poniżyć lub znieważyć PZM, Główną Komisją, członków rzeczywistych PZM,
zawodników, działaczy, sędziów, osoby oficjalne, publiczność, itp.
3. Decyzja o zawieszeniu Licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.
§8
1. Pozbawienie Licencji może nastąpić w następujących przypadkach:
1.1. rażącego naruszenia obowiązków zawodnika;
1.2. rażącego nieprzestrzegania statutu lub regulaminów Polskiego Związku Motorowego;
1.3. rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i/lub zasad rywalizacji sportowej.
2. Decyzja o pozbawieniu Licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.
§9
1. Odwołanie od decyzji Głównej Komisji w sprawach odmowy przyznania, zawieszenia lub pozbawienia
Licencji może być złożone do Trybunału Polskiego Związku Motorowego, za pośrednictwem
odpowiedniej Głównej Komisji.
2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
3. Szczegółowe warunki przyznawania, odmowy przyznania, zawieszania lub pozbawiania Licencji
określa Główna Komisja.
Za zgodność:
Prezes
Otrzymują:
- Główne Komisje i Zespoły PZM
- Zarządy Okręgowe PZM
- Członkowie rzeczywiści PZM – za pośrednictwem ZO PZM
- Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji H-REG z dnia 24.11.2018 r.

W N I O S E K O P R Z Y Z N A N I E L I C E N C J I R-HREG
W ZAWODACH SAMOCHODÓW
HISTORYCZNYCH NA REGULARNOŚĆ

Wypełnia ZG PZM

Nr przyznanej licencji

Proszę o przyznanie LICENCJI stopnia R-HREG do startu w zawodach samochodów historycznych na regularność,
gdzie średnia prędkość nie przekracza 50 km/h.
Nazwisko i imię: ......................................................................................................................
Wkleić
fotografię
wnioskodawcy
3,5 x 4,5 cm

Data urodzenia: ......................................................................................................................
Tel. kontaktowy: .............................................. E-mail: ............................................................
Adres:.......................................................................................................................................
Nr i kategoria prawa jazdy: ......................................................................................................
Przynależność klubowa:...........................................................................................................

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Motorowego (PZM)
oraz właściwych regulaminów międzynarodowych, w tym także do poddania się odpowiedzialności
dyscyplinarnej.
.................................................................................
Data i podpis wnioskodawcy
Potwierdzam przynależność klubową
oraz zgodność danych wnioskującego
jak i złożonych podpisów.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

............................................................................
Data, podpis i pieczęć Klubu

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych we 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 niezbędne do wydania przez PZM dokumentów uprawniających mnie do udziału w zawodach pojazdów zabytkowych.
3. Podanie danych jest niezbędne do wydania dokumentów uprawniających do udziału w zawodach samochodów historycznych na regularność, a ich
niepodanie uniemożliwi wydanie tych dokumentów.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) wydania oraz wznawiania dokumentów uprawniających do udziału w zawodach samochodów historycznych na regularność, w tym zgłaszania do
ubezpieczenia;
b) wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ew. zgłaszania do zawodów/imprez;
c) prowadzenia klasyfikacji danego cyklu, na podstawie wyników poszczególnych zawodów/imprez;
d) przyznawania tytułów mistrzowskich, gdy ma zastosowanie;
e) podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań na wniosek
osoby, której dane dotyczą, związanych z wydaniem dokumentów uprawniających do udziału w zawodach samochodów historycznych na regularność oraz
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zapewnienie PZM możliwości prawidłowego zarządzania i nadzorowania
zawodami samochodów historycznych na regularność.
6. Odbiorcą danych osobowych będą np.:
a) Międzynarodowe Federacje Sportowe np. Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), gdy zasadne;
b) Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku wystawiania przez PZM zgody na udział w zawodach/imprezach;
c) firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji.
7. Z uwagi na to, że dokumenty uprawniające do udziału w zawodach samochodów historycznych na regularność przyznawane są na czas nie określony, PZM
będzie przechowywać dane osobowe - bezterminowo.
8. 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.
9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail: iod@pzm.pl.

