WNIOSEK O NADANIE KLASY SPORTOWEJ
1. Imię i nazwisko: ...………………………………………………………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia: ..…………………………………………………………………………………………………
3. Klub Sportowy: .…………………………………………………………………………………………………………………
4. Sezon oraz rodzaj zawodów – rozgrywek, będących podstawą do nadania klasy sportowej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
5. Adres do korespondencji: .....……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

......……………………………………………………………………………………………
(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

......……………………………………………………………………………………………
(adres e-mail, nr telefonu)

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”
wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej wskazanych kategorii moich danych osobowych przez Polski Związek Piłki
Siatkowej z siedzibą w Warszawie (02-801) ul. Puławska 383, KRS 0000062347.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu nadania klasy sportowej.
Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:
1) żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
a) dostępu do moich danych osobowych;
b) sprostowania moich danych osobowych;
c) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i
jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,
2) wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu,
3) przenoszenia moich danych osobowych,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
5) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

…………………………………………………………………..
(data i podpis)

Uzupełniony wniosek należy przesłać na adres:

Polski Związek Piłki Siatkowej
ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa
pzps@pzps.pl

