
  
  

 
 
 
  

email: wzht.poznan@wp.pl, strona internetowa : www.wzht.pl  
adres:  61-361 Poznań, ul. Starołęcka 36, tel. kom. +48 502 386 865  

 
 
Poznań, dnia…………………………. 

 

………………………………………………………………………………… 

nazwisko i imię zawodnika* / opiekuna* / trenera* / osoby funkcyjnej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych przyjmuję do wiadomości, że : 

 Administratorem danych osobowych mojego dziecka* / wychowanka* / opiekuna* / trenera* / osoby 

funkcyjnej zawartych w zgłoszeniu w liście meldunkowej oraz innych dokumentach związanych z 

rozgrywkami prowadzonymi na szczeblu okręgowym jest Wielkopolski Związek Hokeja na Trawie z siedzibą 

ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań. 

 Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach ewidencyjnych, podatkowych, ubezpieczeniowych i 

sprawozdawczych. 

 Podane dane będą udostępniane: 

        Ministerstwu Sportu, Polskiemu Związkowi Hokeja na Trawie, Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu 

        Sportowemu i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego właściwemu ze względu na 

        członkostwo zawodnika wojewódzkiemu związkowi sportowemu lub polskiemu związkowi sportowemu 

        właściwemu ze względu na członkostwo zawodnika klubowi sportowemu oraz Instytutowi Sportu.  

 Cel przetwarzania danych: zebrane dane służą realizacji obowiązków ewidencyjnych, publikacji wyników, 

ubezpieczeniowych, informacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych z rozgrywkami prowadzonymi 

przez Wielkopolski Związek Hokeja na Trawie. 

 Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie w powyżej 

wymienionym celu. 

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 

 Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie powinno być 

złożone w formie pisemnej na adres administratora danych osobowych. 

 Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 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 

 Wyrażają Państwo zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku w formie  rejestracji foto i video podczas 

zawodów prowadzonych przez Wielkopolski Związek Hokeja na Trawie, a także publikację i udostępnienie 

wizerunku w dokumentach sprawozdawczych , wydawnictwach i w Internecie. 

 

                               …………………………………………………………………… 

                               Data, czytelny podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna 

                                              prawnego osoby niepełnoletniej 

*niepotrzebne skreślić 
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