
 Załącznik nr 2 

 

WZÓR ZGODY I WZORY OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH – UDZIAŁ W PLEBISCYCIE 

NA SPORTOWCA ROKU 2018. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” z siedzibą przy 

ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa moich danych osobowych podanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu 

Plebiscytu na Sportowca roku 2018 (Zgłoszenie kandydatury do konkursu PZSN „Start” na Sportowca 

Roku 2018) - celem udziału w Plebiscycie na Sportowa roku 2018.  

 

………………………………………………….………………………..………..…. 

Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
 

a) WZÓR OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA KANDYDATÓW / NOMINOWANYCH 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Administrator danych 

osobowych 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych 

„Start” z siedzibą przy ul. Trylogii 2/16 01-982 Warszawa (dalej: ADO). 

Dane kontaktowe 

Z ADO można się skontaktować: 

a. poprzez adres e-mail: biuro@pzsnstart.eu, 

b. telefonicznie pod numerem: +48 22 659 30 11,  

c. pisemnie: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” z siedzibą przy ul. Trylogii 2/16 01-

982 Warszawa.  

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO celem przeprowadzenia w/w Plebiscytu – 

jeśli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679). 

Okres, przez który będą 

przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia w/w Plebiscytu  

i przez okres 5 lata po jego zakończeniu. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, 

b. podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych 

osobowych. 

Prawa osoby, której dane 

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma 

Pani/Pan prawo wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nie będzie mogła Pani/Pan uczestniczyć w/w Plebiscycie. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem się z w/w informacjami. 

…………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis osoby informowanej 

 



b) WZÓR OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

KANDYDATÓW 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Administrator danych 

osobowych 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana podopiecznego jest Polski Związek Sportu 

Niepełnosprawnych „Start” z siedzibą przy ul. Trylogii 2/16 01-982 Warszawa (dalej: ADO). 

Dane kontaktowe 

Z ADO można się skontaktować: 

a. poprzez adres e-mail: biuro@pzsnstart.eu, 

b. telefonicznie pod numerem: +48 22 659 30 11,  

c. pisemnie: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” z siedzibą przy ul. Trylogii 2/16 01-

982 Warszawa.  

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania 

Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą przetwarzane przez ADO celem przeprowadzenia 

w/w Plebiscytu – jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679). 

Okres, przez który będą 

przetwarzane 

Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia 

w/w Plebiscytu i przez okres 5 lata po jego zakończeniu. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana podopiecznego mogą być: 

a. podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, 

b. podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych 

osobowych. 

Prawa osoby, której dane 

dotyczą 

Jako przedstawiciel ustawowy podopiecznego może Pani/Pan wykonywać jego prawa, takie jak: 

prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Pani/Pana podopiecznego jest 

zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania udzielonej zgody. W przypadku wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan podopieczny nie będzie mógł uczestniczyć w/w 

Plebiscycie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

 

Potwierdzam, że zapoznałem się z w/w informacjami. 

…………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis osoby informowanej 

 


