…………….…, dnia
OŚWIADCZENIE – ZGODA TRENERA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany …………………………….. wyrażam niniejszym dobrowolną i świadomą zgodę na
przetwarzanie przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej (ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań)
następujących danych osobowych:
……………………………………………………………………………………….. /imię i nazwisko/*
………………………………………………………………………………………….…../nr telefonu/*
w celu stworzenia listy trenerów w rozgrywkach „bezwynikowych” i udostępniania jej klubom
uczestniczącym w tych rozgrywkach oraz publikacji przez Wielkopolski ZPN tej listy
w harmonogramach rozgrywek, w tym na www Związku oraz za pośrednictwem kanałów
społecznościowych.
Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy, że wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne,
a udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

…………………………………
/podpis/
*w przypadku braku zgody na przetwarzanie określonego rodzaju danych osobowych w celach
podanych powyżej prosimy ich nie wpisywać, a wolne miejsce przekreślić;
INFORMACJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Administratorem
podanych
danych
osobowych
Trenera
jest
Wielkopolski
Związek
Piłki
Nożnej
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1, 60-622 Poznań (dalej również jako “Administrator”).
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Trener może kontaktować się
z Administratorem pisemnie na adres Wielkopolskiego ZPN lub mailowo: rodo@wielkopolskizpn.pl (IOD Wielkopolskiego ZPN
– Piotr Hajduk);
Dane osobowe będą przetwarzane przez Wielkopolski ZPN w celu w celu stworzenia listy trenerów udostępnienia jej klubom
uczestniczących w rozgrywkach.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Odbiorcami danych osobowych będą klubu sportowe uczestniczące w rozgrywkach Wielkopolskiego ZPN.
Trenerowi 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 innych podstaw do ich przetwarzania 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 jeżeli spełnione są warunki określone w tym
przepisie.
Trenerowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Trenerowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna dalszego
przetwarzania tych danych przez Administratora.

