
 

 

Wniosek o uzyskanie licencji zawodnika siatkówki plażowej DZPS (2022r.) 

PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

Nazwisko i imię: …………………………………………......…. 

Data urodzenia: ………………………………………….……… 

Miejsce urodzenia: ……………………………………………… 

Pesel: ..................................................................................... 

Adres zamieszkania: ……………….……………………….….. 

Przynależność klubowa ………………………………………… 

Trener klubowy ………………………………………………….. 

Adres e-mail: .......................................................................... 

Telefon: .................................................................................. 

Cechy dokumentu stwierdzającego tożsamość: …………………………………………………………..………………  

Potwierdzam: zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym, znajomość wszystkich 
postanowień PZPS - DZPS (statut + regulaminy) dotyczących zawodników siatkówki plażowej i zobowiązuje 
się do ich przestrzegania. Zobowiązuję się do występowania w półfinałach i finałach Mistrzostw Polski w 
stroju przekazanym przez DFS we Wrocławiu, chyba że organizator finałów przekaże stroje turniejowe.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Wydział Siatkówki Plażowej 
Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej, Dolnośląską Federację Sportu i Ministerstwo Sportu i Turystyki. (zgodnie z Ustawa z dnia 
29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. nr 133 poz.883).  
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana (syna/córki) danych osobowych jest DZPS i DFS. 
Dane będą wykorzystywane do prawidłowego przeprowadzenia rozgrywek piłki siatkowej oraz rejestracji w Ogólnopolskim Systemie 
Ewidencji Klubów i Zawodników. Ponadto niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące wizerunku mojego Pani/Pana 
(syna/córki) , w szczególności plakaty, ulotki, bilboardy, foldery, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, publikacje 
w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube), itp.  

Posiada Pani/Pan (syna/córki) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak 
również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pani/Pana (syna/córki) danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych, dane 
zostaną przekazane do Archiwum Państwowego po 15 latach od wycofania zgody lub żądaniu usunięcia danych osobowych.Przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana (syna / 
córki / podopiecznego) - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  
 
 
…………………………   …………………………    ………………………………..  

Miejscowość     Data      Podpis zawodnika  

****Dotyczy zawodników niepełnoletnich:  

Wyrażam zgodę na grę zawodnika/zawodniczki w turniejach siatkówki plażowej.  

 

Data: …………….......................Podpis rodzica lub opiekuna: …………………………………………..……………..…  


