
 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja _________________________________________, wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i 

przekazywanie Ministerstwu Sportu i Turystyki przez Administratora Danych Osobowych – Polski Związek 

Zapaśniczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 67/73, 00-871 Warszawa, wpisanego do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS: 0000026967, e-mail: pzz@pzz.org.pl, tel. +48 (22) 624 81 11 (dalej: 

Administrator), moich danych osobowych 

w celu: 

realizacji oraz rozliczenia Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa i FRKF zadań 

związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz 

przygotowaniem i udziałem w Mistrzostwach Świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: 

• podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach wyżej wskazanych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do funkcjonowania w ramach struktur PZZ; 

• posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

• posiada Pan/Pani także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (cofnięcia zgody 

należy dokonać za pomocą e-maila, kontakt telefoniczny, pocztowy); 

• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu 

i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych i zgodnie z treścią Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych; 

• inspektorem ochrony danych u Administratora jest Polski Związek Zapaśniczy, adres e-mail 

pzz@pzz.org.pl; 

• dane osobowe będą przechowywane do momentu rozliczenia wskazanego wyżej Programu; 

• informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

MSiT. 

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

 

 

 

 

______________________________                                                       _________________________________                                                                                                             

                (miejscowość, data)                                                                                               (podpis)             


