
Warszawa, dnia _______________

Ja  niżej  podpisany (a)_____________________  zamieszkały w  ______________  przy ul.
_________________, posiadający (a) nadany nr pesel ______________, będąc świadomym
odpowiedzialności karnej w ramach art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, jako uczestnik procesu
Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Sportu, niniejszym  oświadczam, że:

- że nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw
publicznych 

Jednocześnie  oświadczam,  że  mój  stan  zdrowia  pozwala  na  uprawianie  dyscypliny
_________________, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych indywidulanie badań. 

___________________

(podpis)



Przetwarzanie danych "zwykłych"

Czy Pani/ Pan …........................................................(imię i nazwisko) wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, nr pesel, adres
zamieszkania, skan dowodu osobistego przez Polski Związek Kiteboardingu z siedzibą w
Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 377/14, 03-980, adres e-mail: info@pzkite.pl, tel. 798
088 878. w celu walidacji uprawnień instruktorskich PRK/EQF?

 TAK  NIE

Przetwarzanie danych szczególnych kategorii 

Czy Pani/ Pan …………............................................................ (imię i nazwisko) wyraża 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych obejmujący informacje o stanie 
zdrowia, przez Polski Związek Kiteboardingu z siedzibą w Warszawie, ul. Wał 
Miedzeszyński 377/14, 03-980, adres e-mail:info@pzkite.pl, tel. 798 088 878 w celu 
walidacji uprawnień instruktorskich PRK/EQF

Ponieważ  dane  szczególnych  kategorii  w  tym  dotyczące  zdrowia  chronione  są
szczególnie,  musimy  prosić  Panią/Pana  o  wyrażenie  wyraźnej  zgody  na  ich
przetwarzanie.

Prosimy, wyraźnie potwierdzić, że zgadza się Pan/Pani, aby Polski Związek 
Kiteboardingu przetwarzał podane przez Pana/Panią dane, o których mowa wyżej

 NIE 

 TAK, zgadzam się na to, aby Polski Związek Kiteboardingu przetwarzał podane przeze
mnie dane, o których mowa wyżej, w tym dane szczególnych kategorii, w celu powyżej
wskazanym*

*  Dane  szczególnych  kategorii  to  dane  ujawniające  pochodzenie  rasowe  lub  etniczne,
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych,  dane  genetyczne,  dane  biometryczne  wykorzystywane  do  identyfikacji,  dane
dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

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), informuje, że administratorem Pani/Pana danych
osobowych  jest  Polski  Związek  Kiteboardingu  z  siedzibą  w  Warszawie,  
ul. Wał Miedzeszyński 377/14 , 03-980  Warszawa,  adres e-mail: info@pzkite.pl, tel. 798
088 878. Jednocześnie wskazujemy, że: 

1) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.6
ust.1 RODO i w celu walidacji uprawnień instruktorskich PRK/EQF

2) w sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Polskim Związkiem
Kiteboardingu z siedzibą w Warszawie: adres korespondencyjny 03-980  Warszawa,
ul. Wał Miedzeszyński 377/14, adres e-mail: info@pzkite.pl, tel. 798 088 878. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. 

4) posiada Pani/Pan prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) do sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, 

c) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych osobowych, które było dokonywane na podstawie
wyrażonej na Panią/Pana zgody przed cofnięciem, 

e) do przenoszenia danych osobowych, 

f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5) Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli
Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy
unijnego rozporządzenia RODO.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym walidacji
uprawnień  PRK/EQF.  Brak  podania  danych  osobowych  będzie  skutkował
odrzuceniem wniosku .

7) Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  właściwemu  organowi



administracji publicznej – Ministrowi ds. Kultury Fizycznej

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane/NIE DOTYCZY


