OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO**
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W DNIACH TALENTU
AKADEMII MŁODYCH ORŁÓW NA SEZON 2018/2019
JA NIŻEJ PODPISANY:
*Nazwisko rodzica/opiekuna

*Imię rodzica/opiekuna

*Numer PESEL/Paszport***

*Obywatelstwo

Adres e-mail

*Nr telefonu komórkowego

WYRAŻAM ZGODĘ, JAK RODZIC/OPIEKUN PRAWNY** NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA:
*Nazwisko dziecka

*Imię dziecka

*Numer PESEL/Paszport***

*Obywatelstwo

*Ulica

*Numer budynku

*Miasto

*Kod pocztowy

Adres e-mail

*Numer lokalu

Nr telefonu komórkowego

*Niniejszym oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka w testach sprawności fizycznej i piłkarskiej
w ramach Dni Talentu Akademii Młodych Orłów oraz jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka
potrzeba zaistnieje.
Data, Podpis* ………………………………………………..…………………………………………………………..…….

*ZGODY OBOWIĄZKOWE:

TAK NIE Wyrażam zgodę, jako rodzic/opiekun prawny** na udział mojego dziecka w testach sprawności fizycznej i piłkarskiej w ramach Dni Talentu Akademii
Młodych Orłów (dalej Dni Talentu AMO) na sezon 2018/2019.

TAK NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa
(dalej PZPN) moich danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w Dniach Talentu AMO na sezon 2018/2019, w tym w celach
elektronicznej rejestracji mojego dziecka do AMO w systemie Extranet oraz portalu www.laczynaspilka.pl.

TAK NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZPN danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem mojego dziecka w Dniach Talentu AMO
na sezon 2018/2019 w tym w celach elektronicznej rejestracji mojego dziecka do AMO w systemie Extranet oraz portalu www.laczynaspilka.pl.

TAK NIE Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas Dni Talentu AMO oraz na bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby

organizacji AMO oraz działalności statutowej PZPN, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie
jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

TAK NIE Wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek

i wypowiedzi dziecka, utrwalonych podczas Dni Talentu AMO jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym
w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji AMO oraz na potrzeby działalności statutowej PZPN.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

TAK NIE Wyrażam zgodę, aby dla potrzeb realizacji działań informacyjno-promocyjnych programu AMO oraz działalności statutowej PZPN, wizerunek mojego

dziecka może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania
i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe
i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby
wydarzenia - bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, bilbordy, inne
drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz
w Internecie. Wizerunek dziecka nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub naruszać w inny sposób dóbr
osobistych dziecka.
Data, Podpis* ………………………………………………..…………………………………………………………..…….

ZGODY DOBROWOLNE:

TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie przeze mnie od PZPN informacji handlowych drogą elektroniczną.

TAK NIE Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez mnie informacji handlowych drogą elektroniczną, pochodzących od podmiotów współpracujących

z PZPN. Przez podmioty współpracujące rozumie się w szczególności podmioty, z którymi PZPN ma zawarte umowy na świadczenie usług drogą
elektroniczną.

TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez moje dziecko od PZPN informacji handlowych drogą elektroniczną.

TAK NIE Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez moje dziecko informacji handlowych drogą elektroniczną, pochodzących od podmiotów współpracujących
z PZPN. Przez podmioty współpracujące
na świadczenie usług drogą elektroniczną.

rozumie

się

w

szczególności

podmioty,

z

którymi

PZPN

ma

zawarte

umowy

Data, Podpis ………………………………………………..…………………………………………………………..…….

*pole obowiązkowe, ** niepotrzebne skreślić, ***w przypadku obywatelstwa innego niż polskie

Młody piłkarzu,
cieszymy się, że gra w piłkę nożną sprawia Ci radość, a dzięki treningom, na które uczęszczasz stajesz się coraz lepszym graczem i już za kilka lat możesz stanowić o sile
reprezentacji Polski. Polski Związek Piłki Nożnej szanując Twoje poświęcenie i traktując Cię jak członka wielkiej piłkarskiej rodziny, pragnie poinformować Cię w jaki
sposób będę przetwarzane Twoje dane osobowe jako piłkarza.
Administrator danych
Administratorem danych piłkarzy (w tym również Twoich), czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą one przetwarzane jest Polski
Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa.
Inspektor ochrony danych
Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez PZPN. Możesz to
uczynić na dwa sposoby:
1) mailowo: daneosobowe@pzpn.pl
2) korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, abyś mógł wziąć udział w zajęciach Akademii Młodych Orłów w sezonie 2018/2019, na podstawie wyrażonej przez Twojego
rodzica/prawnego opiekuna zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO). Udział w Akademii Młodych Orłów
nierozerwalnie wiąże się z koniecznością wykorzystania Twoich danych na potrzebę elektronicznej rejestracji w systemie Extranet oraz na portalu www.laczynaspilka.pl,
które stanowią usługę drogą elektroniczną świadczoną przez PZPN (art. 6 lit. b RODO).
Będziemy przetwarzali Twoje dane również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PZPN, w tym związanego z umową zawartą pomiędzy PZPN
a Ministerstwem Sportu i Turystyki, dotyczącej dofinansowania szkolenia centralnego w ramach wspierania szkolenia i współzawodnictwa młodzieży
(art. 6 lit. c RODO). W tym zakresie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu obrony lub dochodzenia roszczeń z tytułu Twojego udziału w Akademii Młodych Orłów, co stanowi prawnie
uzasadniony interes PZPN (art. 6 lit. f RODO).
Ponadto, niektóre z Twoich danych mogą być przetwarzane dla celów archiwalnych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeżeli Twój rodzin/prawny opiekun wyraził na to stosowną zgodę, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych i handlowych PZPN (art. 6 lit. a RODO).
Odbiorcy danych
Odbiorcy to inne organizacje, którym PZPN może ujawnić Twoje dane osobowe (pamiętaj, że zawsze robimy to zgodnie z prawem!). Należą do nich:
1) Ministerstwo Sportu i Turystyki,
2) inne organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
3) Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie,
4) krajowe struktury piłki nożnej (poszczególne Związki Piłki Nożnej),
5) podmioty zewnętrzne wspierające PZPN w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe, prawne
lub audytowe, lub współpracują z PZPN w ramach kampanii marketingowych.
Czas przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas Twojego udziału w Akademii Młodych Orłów, a po zakończeniu sezonu:
1. do momentu posiadania przez Ciebie konta w portalu Łączy Nas Piłka,
2. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu Twojego udziału w Akademii Młodych Orłów (do 10 lat),
3. w terminach określonych przez przepisy prawa, w szczególności w zakresie umowy zawartej między PZPN a Ministerstwem Sportu i Turystyki, dotyczącej
dofinansowania szkolenia centralnego w ramach wspierania szkolenia i współzawodnictwa młodzieży,
4. do momentu wycofania przez Twojego rodzica lub prawnego opiekuna zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych i handlowych PZPN,
5. w pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym, dane będą przetwarzane w sposób ciągły (np. skład zwycięskiej drużyny).
Twoje uprawnienia
Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) przenoszenia danych,
6) wniesienia sprzeciwu,
7) cofnięcia zgody na członkostwo w Klubie Kibica w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Czy musisz podać swoje dane?
Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobisz nie będziesz mógł wziąć udziału w Akademii Młodych Orłów.
Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich
Nie będziemy przekazywali Twoich danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków
prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez PZPN polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) w celu stworzenia statystyk i profili
zawodniczych.

