Załącznik do
uchwały nr II/10/2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 19 lutego 2020 r.
ANKIETA DELEGATA (PRZEDSTAWICIELA KLUBU)

IMIĘ I NAZWISKO

REPREZENTOWANY KLUB

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO

ADRES E-MAIL

Oświadczam, iż podane powyżej dane są zgodne z rzeczywistością i przyjmuję na siebie ryzyko
negatywnych konsekwencji podania danych błędnych, niekompletnych lub nieprawdziwych.
Jednocześnie wyrażam zgodę na okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość celem jej
potwierdzenia przedstawicielowi Wielkopolskiego ZPN na konferencji klubów albo Walnym
Zgromadzeniu Delegatów.

…………………………………………………………………………………………………………….
PODPIS DELAGATA LUB PRZEDSTAWICIELA KLUBU

INFORMACJA
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Wielkopolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1, 60-622 Poznań (dalej również jako “Administrator”).
2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się
z
Administratorem
pisemnie
na
adres
Wielkopolskiego
ZPN
lub
mailowo:
sekretariat@wielkopolskizpn.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wielkopolski ZPN w następujących celach:
1) realizacji postanowień statutu Wielkopolskiego ZPN – przeprowadzenie procesu
wyborczego, a w szczególności organizacja konferencji klubów oraz Sprawozdawczo –
Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów, a także kolejnych Walnych Zgromadzeń
Delegatów w trakcie trwania kadencji:
– podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wielkopolskim ZPN – zgłoszenie zmian
w Krajowym Rejestrze Sądowym, wykazania prawidłowości procesu wyborczego przed
sądem rejestrowym lub organem nadzoru:
– podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3)ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń:
– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Wielkopolskiego ZPN (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
4) archiwalnych lub statystycznych
– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Wielkopolskiego ZPN (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być Polski Związek Piłki Nożnej a także podmioty
zewnętrzne świadczące na rzecz Wielkopolskiego ZPN usługi.
5. Zainteresowanemu przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już
niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, a Wielkopolski ZPN nie ma podstaw
do ich przetwarzania w innych celach tutaj wskazanych, tj. z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
− na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.
6. Zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres kadencji delegata, a w celach statystycznych
oraz archiwalnych aż do wniesienia sprzeciwu, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna
do dalszego przetwarzania danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do nabycia statusu
przedstawiciela klubu lub delegata i udziału w konferencji klubów/Walnym Zgromadzeniu
Delegatów.

