Polski Związek Kajakowy
KOLEGIUM SĘDZIÓW
WNIOSEK O ZAŁOŻENIE PROFILU NA
ELEKTRONICZNEJ PLATFORMIE SĘDZIOWSKIEJ
Imię .................................................................................................................. ,
Nazwisko .......................................................................................................... ,
telefon(y) .......................................................................................................... ,
e-mail ............................................................................................................... ,

Ja, niżej podpisana/ny
........................................................................................................................................,
(nazwisko i imię)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu) w celu utworzenia profilu na Elektronicznej Platformie Sędziowskiej.
Świadomy odpowiedzialności karnej potwierdzam i oświadczam, że posiadam pełną zdolność
do czynności prawnych, korzystam w pełni z praw publicznych i zobowiązuję się do
przestrzegania postanowień statutu PZKaj, regulaminów PZKaj, w tym także do poddania się
odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie
wiadomości e-mail na adres ks@pzkaj.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.
Załącznik nr 1 dotyczący przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zmianami)
oraz przepisów wykonawczych Rozporządzenia 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 w zakresie
udzielenia stosownych informacji dotyczących osób fizycznych związanych z realizacją zadania,
stanowi integralną część wniosku.

Data …………………………

……………………………………………
(podpis)

Podpisany wniosek należy przesłać do wybranego przez siebie Okręgowego Kolegium Sędziów.

e-mail:

ul. Jana Kazimierza 45/U7, 01-248 Warszawa
ks@pzkaj.pl
www.pzkaj.pl
jolanta.rzepka@pzkaj.pl

Polski Związek Kajakowy
KOLEGIUM SĘDZIÓW
Opinia Okręgowego Kolegium Sędziów

miejscowość

dnia

( podpis Przewodniczącego KS OZK )

ADNOTACJE KS PZKAJ

Wniosek i dokumentację

zatwierdzono :

........................................
data i podpis

e-mail:

Licencję nr .................... nadano ......................................
data i podpis

ul. Jana Kazimierza 45/U7, 01-248 Warszawa
ks@pzkaj.pl
www.pzkaj.pl
jolanta.rzepka@pzkaj.pl

Polski Związek Kajakowy
KOLEGIUM SĘDZIÓW
Załącznik nr 1

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
•

•
•
•

•
•
•

•

Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Kajakowy z siedzibą przy
ul. Jana Kazimierza 45/U7, 01-248 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025077,
e-mail: office@pzkaj.pl, tel.: +48 22 837 14 70;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu podwyższenia kwalifikacji jest
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji;
posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. Art. 6 ust 1 lit. b) oraz c) Ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych i
zgodnie z treścią Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pani Ewelina Fiks, adres e-mail
ido@pzkaj.pl;
dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat,
informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym
kategoriom podmiotów : Urząd Skarbowy właściwy względem podanego miejsca do
celów podatkowych,
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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