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wzór 

ZGŁOSZENIE PRZEDSTAWICIELA KLUBU 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(OZNACZENIE/PIECZĘĆ KLUBU) 

 

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE KOMITETU TECHNICZNEGO 

PŁYWANIA SYNCHRONICZNEGO/ARTYSTYCZNEGO  

POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO 

W DNIU 27.11.2021 r. 

 

DELEGAT: 

1. Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………… 

2. Data urodzenia: ……………………………………………..……………………………… 

3. E-mail: …………………………………………………………………………………….. 

4. Nr telefonu: ………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………… 

(podpis/y przedstawiciela uprawnionego 

                                                                                          do reprezentowania Klubu) 

 

 

 

Miejscowość: ………………………………….. Data : ……………………………………. 

 

Załącznik: 

- odpis dokumentu potwierdzającego wybór delegata  
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OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA KLUBU 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych, i mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych jest 

niezbędne dla zapewnienia mi prawidłowego udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 

Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego/Artystycznego w dniu 27 listopada  

2021 roku w Poznaniu, jak i realizacji przez Polski Związek Pływacki pozostałych procedur 

związanych z pełnieniem przeze mnie funkcji Przedstawiciela Klubu/Delegata. 

 

.…………………………………………. 

(data i czytelny podpis delegata) 

 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) Dz.Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Pływacki z siedzibą  

w Warszawie (01-813) przy ul. Marymonckiej 34, zwanym dalej „Związkiem”, zarejestrowanym w 

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000159673, REGON 000866389, NIP 118-017-27-07, 

e-mail: polswim@polswim.pl, tel. 22 835 35 89; 

2) podanie danych osobowych Przedstawiciela Klubu/Delegata w Zgłoszeniu Przedstawiciela Klubu jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do piastowania funkcji Delegata na Nadzwyczajne Walne Zebranie kadencji 

Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego/Artystycznego rozpoczynającej się w 2021; 

3) przetwarzanie danych osobowych Delegata w celu zapewnienia mu prawidłowego udziału w obradach 

Zjazdów Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego/Artystycznego  kadencji rozpoczynającej się 

w 2021oraz innych praw wynikających ze statusu Przedstawiciela Klubu/Delegata odbywa się na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i zgodnie z jego treścią; 

4) Delegat posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

5) w celu realizacji swoich praw, Delegat może skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych 

osobowych w PZP za pośrednictwem informacji zawartych w pkt 1; 

6) dane osobowe Delegata będą przechowywane do momentu piastowania przez niego tej funkcji; 

7) dane osobowe Delegata mogą być udostępnione podmiotom, z którymi PZP ma zawarte stosowne 

porozumienia jedynie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji uprawnień przysługujących 

Delegatowi; 

8) Delegat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna,  

że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO. 

 


