POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
POLISH CANOE FEDERATION
DRUK ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZYM CZŁONKÓW POLSKIEGO
ZWIĄZKU KAJAKOWEGO
W DNIU 23 KWIETNIA 2022 R. W WAŁCZU
Imię:
Nazwisko:
PESEL

Organizacja/Klub:
Kontakt:

Telefon:

E-mail:

Zgłaszający oświadcza, że jest uprawniony do przekazania danych osobowych delegata zgodnie
z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 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), zwanego: RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu czynnego uczestnictwa delegata w Zgromadzeniu.

Potwierdzam powyższe dane:

Pieczątka organizacji delegującej i podpisy osób upoważnionych

Załącznik:
1.Upoważnienie Zarządu organizacji o delegowaniu do udziału w Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczym PZKaj.

Ostateczny termin nadesłania druku zgłoszenia do biura PZKaj upływa 08 kwietnia br.
Osobą koordynującą sprawy WZS jest p. Agata Sosińska, tel./faks: (22) 837 14 70,
kom.: 510 934 051, e-mail: agata.sosinska@pzkaj.pl
ul. Jana Kazimierza 45/U7, 01-248 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 837 14 70, (+48 22) 837 40 59
e-mail: office@pzkaj.pl

www.pzkaj.pl

NIP: 527-15-42-951

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest Polski
(01-248) przy ul. Jana Kazimierza 45/U7.

Związek

Kajakowy,

mający

siedzibę

w

Warszawie

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email office@pzkaj.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail ido@pzkaj.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Podane dane będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Członków Polskiego Związku Kajakowego zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz
sprawozdanie z działalności PZKaj za rok 2021, zgodnie z art.9 ust.7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2014 r. poz.715, z późn. zmianami) oraz §30 ust.1 pkt 5 obowiązującego Statutu Polskiego Związku
Kajakowego.
Kategorie odnośnych danych osobowych
Podane zostały: imię, nazwisko, PESEL, nazwa organizacji/klubu, którego przedstawicielem jest osoba, dane
kontaktowe (telefon, e-mail)
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Podane dane mogą zostać przekazane do podmiotów, które dysponują informacjami niezbędnymi do
prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku
Kajakowego oraz postępowania dowodowego w celu zweryfikowania okoliczności istotnych dla toczącego się
postępowania.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
Prawa podmiotów danych
Zgłaszającemu i delegatowi przysługują prawa zgodnie z Rozdziałem III Prawa osoby, której dane dotyczą
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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1, zwanego RODO), tj. prawo do
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Zgłaszającemu i delegatowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: (22) 860 70 86
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane osobowe zostały uzyskane od organizacji/klubu, którego przedstawicielem jest osoba, której dane zostały
przekazane
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Zgłaszającego danych osobowych delegata jest niezbędne w celu czynnego uczestnictwa
delegowanego w Walnym Zgromadzenia Sprawozdawczym Członków Polskiego Związku Kajakowego.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
ul. Jana Kazimierza 45/U7, 01-248 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 837 14 70, (+48 22) 837 40 59
e-mail: office@pzkaj.pl

www.pzkaj.pl

NIP: 527-15-42-951

