
Pieczęc Klubu Ad res Korespondencyjny: -...--

Tel

AdÍe5 poczty elektronicznej :.

l. Adnlinistratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celaclr , '"u,..r"?ľľ]ł*affł:i Łľ:ľ;ľJš8LNoŚLĄSKĺ zwÍĄTEKPĺŁKI NoZNEJ wE WROCŁAWĺU,
ul' oporowska 62, 53-434 Wľocław, adres enrail: dzpn@dolnoslaskizpn.pl

3. Podstawą prŻeÍ\ntarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, kt ľej dane dotyczą lub przepisy pľawa'
4. Pani/Pana dane osobowe pľzetwaľuane będą w celu niezbędnym do ľealizacji zadali:

i o wolontaľiacie, Ustawą zdnia25. .20l0ľ' o sporcie, oraz celanri i zadanianli Statutowylĺi.

licencjonowanych organizator w inlprez piłkarskich, działaczy piłkaľskioh i os b zatrudnitlnych w spoľcie piłki nożnej.
3) W celach aľchiwizacyjnych (na podstawie art. 7, Ustawy o ľaclrunkowości z dnia 29 września l994 ľ.).

4) Wcelurealizacjiobowiązk wpodatkowych,wtym prowadzenieiprzechowywanieksiągpodatkowychorazdokument wzwiązanychz pľowadzenienlksiągpodatkowychoraz
przechowywall ia ĺlowod w księgowych.
5) W celu realizacji uzasadnionyclr inteľes w administľatoľa.

przenoszenia danych.

Osobowych, jako organu nadzorczego.

Aktualny skład Zarządu (imię i nazwisko' Í'unkcja' telefon):

odbywać się drogą elektroniczną rra adres wskazany powyżej orazzobowiązujemy się do sprawdzania zawaľtości skľzynki raz dziennie w dni robocze.

*Licencie Klubowe są wvdawane: IV Liga i klasv niższe na sezon 2021/2022.

oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi zgodnie z podľęcznikiem licencyjnym dla lV ligi i klas niższych na sezon 20201202l i następne z dnia l9 marca2020r. oraz Komunikatem

ligi i klas niższych na sezon 20201202l i następne'

T

*Wymagany załącznik: l . Potwieľdzen ie wykonan i a opłaty l icencyj nej.

czyte|ny podpis i pieczęć osoby upowaznionej



Pieczęc Klubu Adres Korespondencyjny:...... tAdres poczty elektronicznej

OSWIADCZENIE O STOSOWANIU DOKUMENTACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

oświadczam, że jako przedstawiciel Klubu upoważniony do składania oświadcze woli w imieniu Klubu

( pel il(l s Íulu to|ĺ,tl lltlzlva Klubu)

Z dokument w obowiązkowych klub posiada:

Klauzula informacyjna z art. |3 t{oDo (clane poiryskane bezpośrednio oĺ1 os b' kt(lľych clotyczą).

Klauzula informacyjna z arL. |4l{oDo (ĺlanc pozyskanc za pośľeĺlnictwem innyclr os b/potlmiot(lw np. u1ror.vażnienia ĺĺo
odbioru) - ieśli dotvczv.
Zgody os b, kt rych dane dĺltyczą.

Nadane upoważrrienia ĺlla osĺib przetwarzającyclr dane.

odebrane oświadczenia o zaclrowaniu danyclr osobowyĺ;h w poufności

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zawarÍe z podmiotami
wsp łpracuiącymi/firmami/kontrahentatni/sponsoranri/partnerami).
Potwierdzenia weryfikacji z Ęestru sprawc w przestępstw na tle seksualnym _ doťyczy os b zajmujących się ĺlziećmi i
młoĺJzieżąwg. Ustawy zdnia13lnaja 20l r., o przeciwdziałaniuzagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tj' Dz.
U. z 2018 r. poz. 405 z pć:żn' zm.)

* Wymagany załącznik: l . Potwieľdzenie wykonarria opłaty li cencyj nej.

2. oświadczenię o stosowaniu dokumentacji ochľony danych osobowych

czytelny podpis i pieczęć. osoby upoważnionej


