
Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
ul. Nowowiejska 5/44

00-643 Warszawa

(Pieczęć klubu, NIP)
.................................................................

07-04-2021

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych we wniosku o wydanie licencji zawodnika, to jest: imienia
(imion), nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, danych zawartych w paszporcie (jeżeli dotyczy),
zdjęcia przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (dalej PZTO), z siedzibą w Warszawie (00-643) przy ulicy Nowowiejskiej 5/44,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000100445 w celu: możliwości uzyskania licencji zawodniczej wydawanej przez PZTO, uzyskania
licencji międzynarodowej (jeżeli dotyczy), udziału we współzawodnictwie sportowym (jeżeli dotyczy), rejestracji stopni uczniowskich i
mistrzowskich, udziału w egzaminach, kursach i szkoleniach, prezentacji na stronie internetowej www.pztaekwondo.pl, portalu
społecznościowym Facebook, fotorelacji z przedsięwzięć organizowanych przez Administratora, promocji sponsorów Administratora oraz
inną działalnością statutową prowadzoną przez PZTO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Nowowiejskiej 5/44, 00-643 Warszawa;
b) PZTO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych ponieważ nie jest do tego zobowiązany. Kontakt z Administratorem możliwy jest
pod numerami tel. (22) 840 45 57, 509 347 107 lub adresem email: biuro@pztaekwondo.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez PZTO w celu wydania licencji zawodniczej po uzyskaniu zgody (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili gdy PZTO w związku z przepisami wewnętrznymi lub powszechnie
obowiązującymi będzie ich potrzebował;
e) w związku z przetwarzaniem przez PZTO Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych;
sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesiona sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (w celu cofnięcia zgody należy przesłać e-mail na adres: biuro@pztaekwondo.pl , w którym zawarta
będzie  informacja o cofnięciu uprzednio wyrażonej zgody);
f) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub do organu, który będzie jego
następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza RODO;
g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia
obowiązków wynikających z art. 14 ustawy o sporcie oraz do celów zapewnienia Pana/Pani uczestnictwa w zawodach sportowych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami, uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez PZTO, wypełnienia
obowiązków wynikających ze Statutu PZTO i innych przepisów wewnętrznych PZTO;
h) informujemy, że PZTO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie;
i) odbiorcami danych będzie Ministerstwo Sportu, Instytut Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polska Agencja Antydopingowa, Centralny
Ośrodek Medycyny Sportowej, SportZona, World Taekwondo Europe z siedzibą w Grecji i World Taekwondo z siedzibą w Szwajcarii i Korei
Południowej oraz innym instytucjom/podmiotom współpracującym przy organizacji wydarzeń PZTO, podmiotom, którym PZTO zleca
wykonywanie części zadań, instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym; informujemy przy tym, iż z uwagi na brak decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Korei Południowej przekazanie danych do wskazanego kraju może się
wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania
tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;
j) w przypadku gdy wyraża Pani/Pan wolę uzyskania informacji w zakresie Pani/Pana danych osobowych lub przysługujących Pani/Panu
praw związanych z przetwarzaniem przez PZTO danych osobowych prosimy o kontakt drogą listowną na adres PZTO lub drogą
elektroniczną na adres: biuro@pztaekwondo.pl

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i zobowiązuję się̨ do przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego, krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych i
zobowiązuję się do zgłoszenia zmian we wniosku.

UKS Oaza (Kórnik)
Ignacego Krasickiego 1, 62-035

Kórnik,

Wniosek o przyznanie licencji:

UKS Oaza, Kórnik zwraca się z prośbą o przyznanie licencji zawodnika uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW UZYSKANIA LICENCJI SPORTOWEJ

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW UZYSKANIA LICENCJI SPORTOWEJ

Lp. Nazwisko i imię Nr licencji Data i miejsce ur. Adres zamieszkania Obywatelstwo
PESEL

Podpis

1 Bugajska Anna 01-04-2016, Poznań ul. Michałowskiego
29/1, 62-035 Kórnik

Polska
16240109564

2 Fiedorowicz Ksawery 02-06-2011, Wrocław os. Przylesie 150/8, 62-
035 Błażejewo

Polska
11260207979

3 Korcz Antonina 27-01-2014, Poznań ul. R.Żurowskiego 3/1,
62-035 Kórnik

Polska
14212703745



Lp. Nazwisko i imię Nr licencji Data i miejsce ur. Adres zamieszkania Obywatelstwo
PESEL

Podpis

4 Leśniowski Tymoteusz 19-02-2014, Poznań Ul. Kasztanowa 16, 62-
022 Mieczewo

Polska
14221909372

5 Nowaczyk Katarzyna 20-05-2009, Poznań ul. Narcyzowa 8, 62-023
Robakowo

Polska
09252007627

6 Przybylski Ksawery 23-10-2011, Poznań Ul. Malinowa 10, 62-023
Robakowo

Polska
11302308071

7 Przybylski Oliwier 17-10-2013, Poznań Ul. Malinowa 10,, 62-
023 Robakowo

Polska
13301706959

8 Wieczerzak Aleksandra 11-03-2012, Poznań ul. Szeroka 40, 62-023
Robakowo

Polska
12231103186

9 Wieczerzak Marta 10-07-2014, Poznań ul. Szeroka 40, 62-023
Robakowo

Polska
14271008601

Klub potwierdza, że posiada dla ww. zawodników aktualną polisę ubezpieczeniową NNW oraz posiada aktualne badania lekarskie
stwierdzające brak przeciwwskazań i zdolność do treningu sportowego ww. zawodnika/zawodników. Badania będą aktualizowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Miejscowość, data, czytelny podpis i pieczęć
...........................................................................................................



UKS Oaza(Kórnik)

DOTYCZY WYŁACZNIE ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH

Imię i nazwisko .............................................................

Adres domowy .............................................................

Telefon kontaktowy .............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wskazanych we wniosku o wydanie licencji zawodnika, to jest:
imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, danych zawartych w paszporcie (jeżeli
dotyczy), zdjęcia przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (dalej PZTO), z siedzibą w Warszawie (00-643) przy ulicy Nowowiejskiej
5/44, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000100445 w celu: możliwości uzyskania licencji zawodniczej wydawanej przez PZTO, uzyskania
licencji międzynarodowej, udziału we współzawodnictwie sportowym, rejestracji stopni uczniowskich i mistrzowskich, udziału w
egzaminach, kursach i szkoleniach, prezentacji na stronie internetowej www.pztaekwondo.pl, portalu społecznościowym Facebook,
fotorelacji z przedsięwzięć organizowanych przez Administratora, promocji sponsorów Administratora oraz inną działalnością statutową
prowadzoną przez PZTO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Nowowiejskiej 5/44, 00-643 Warszawa;
b) PZTO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych ponieważ nie jest do tego zobowiązany. Kontakt z Administratorem możliwy jest
pod numerami tel. (22) 840 45 57, 509 347 107 lub adresem email: biuro@pztaekwondo.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez PZTO w celu wydania licencji zawodniczej po uzyskaniu zgody (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili gdy PZTO w związku z przepisami wewnętrznymi lub powszechnie
obowiązującymi będzie ich potrzebował;
e) w związku z przetwarzaniem przez PZTO Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych;
sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesiona sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (w celu cofnięcia zgody należy przesłać e-mail na adres: biuro@pztaekwondo.pl , w którym zawarta
będzie  informacja o cofnięciu uprzednio wyrażonej zgody);
f) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub do organu, który będzie jego
następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza RODO;
g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia
obowiązków wynikających z art. 14 ustawy o sporcie oraz do celów zapewnienia Pana/Pani uczestnictwa w zawodach sportowych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami, uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez PZTO, wypełnienia
obowiązków wynikających ze Statutu PZTO i innych przepisów wewnętrznych PZTO;
h) informujemy, że PZTO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie;
i) odbiorcami danych będzie Ministerstwo Sportu, Instytut Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polska Agencja Antydopingowa, Centralny
Ośrodek Medycyny Sportowej, SportZona, World Taekwondo Europe z siedzibą w Grecji i World Taekwondo z siedzibą w Szwajcarii i Korei
Południowej oraz innym instytucjom/podmiotom współpracującym przy organizacji wydarzeń PZTO, podmiotom, którym PZTO zleca
wykonywanie części zadań, instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym; informujemy przy tym, iż z uwagi na brak decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Korei Południowej przekazanie danych do wskazanego kraju może się
wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania
tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;
j) w przypadku gdy wyraża Pani/Pan wolę uzyskania informacji w zakresie Pani/Pana danych osobowych lub przysługujących Pani/Panu
praw związanych z przetwarzaniem przez PZTO danych osobowych prosimy o kontakt drogą listowną na adres PZTO lub drogą
elektroniczną na adres: biuro@pztaekwondo.pl .

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i zobowiązuję się̨ do przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego, krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych i
zobowiązuję się do zgłoszenia zmian we wniosku.

Bugajska Anna

Dane zawodnika niepełnoletniego

................................................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna

Ignacego Krasickiego 1, 62-035

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW UZYSKANIA LICENCJI SPORTOWEJ

Dane opiekuna prawnego



UKS Oaza(Kórnik)

DOTYCZY WYŁACZNIE ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH

Imię i nazwisko .............................................................

Adres domowy .............................................................

Telefon kontaktowy .............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wskazanych we wniosku o wydanie licencji zawodnika, to jest:
imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, danych zawartych w paszporcie (jeżeli
dotyczy), zdjęcia przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (dalej PZTO), z siedzibą w Warszawie (00-643) przy ulicy Nowowiejskiej
5/44, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000100445 w celu: możliwości uzyskania licencji zawodniczej wydawanej przez PZTO, uzyskania
licencji międzynarodowej, udziału we współzawodnictwie sportowym, rejestracji stopni uczniowskich i mistrzowskich, udziału w
egzaminach, kursach i szkoleniach, prezentacji na stronie internetowej www.pztaekwondo.pl, portalu społecznościowym Facebook,
fotorelacji z przedsięwzięć organizowanych przez Administratora, promocji sponsorów Administratora oraz inną działalnością statutową
prowadzoną przez PZTO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Nowowiejskiej 5/44, 00-643 Warszawa;
b) PZTO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych ponieważ nie jest do tego zobowiązany. Kontakt z Administratorem możliwy jest
pod numerami tel. (22) 840 45 57, 509 347 107 lub adresem email: biuro@pztaekwondo.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez PZTO w celu wydania licencji zawodniczej po uzyskaniu zgody (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili gdy PZTO w związku z przepisami wewnętrznymi lub powszechnie
obowiązującymi będzie ich potrzebował;
e) w związku z przetwarzaniem przez PZTO Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych;
sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesiona sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (w celu cofnięcia zgody należy przesłać e-mail na adres: biuro@pztaekwondo.pl , w którym zawarta
będzie  informacja o cofnięciu uprzednio wyrażonej zgody);
f) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub do organu, który będzie jego
następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza RODO;
g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia
obowiązków wynikających z art. 14 ustawy o sporcie oraz do celów zapewnienia Pana/Pani uczestnictwa w zawodach sportowych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami, uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez PZTO, wypełnienia
obowiązków wynikających ze Statutu PZTO i innych przepisów wewnętrznych PZTO;
h) informujemy, że PZTO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie;
i) odbiorcami danych będzie Ministerstwo Sportu, Instytut Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polska Agencja Antydopingowa, Centralny
Ośrodek Medycyny Sportowej, SportZona, World Taekwondo Europe z siedzibą w Grecji i World Taekwondo z siedzibą w Szwajcarii i Korei
Południowej oraz innym instytucjom/podmiotom współpracującym przy organizacji wydarzeń PZTO, podmiotom, którym PZTO zleca
wykonywanie części zadań, instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym; informujemy przy tym, iż z uwagi na brak decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Korei Południowej przekazanie danych do wskazanego kraju może się
wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania
tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;
j) w przypadku gdy wyraża Pani/Pan wolę uzyskania informacji w zakresie Pani/Pana danych osobowych lub przysługujących Pani/Panu
praw związanych z przetwarzaniem przez PZTO danych osobowych prosimy o kontakt drogą listowną na adres PZTO lub drogą
elektroniczną na adres: biuro@pztaekwondo.pl .

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i zobowiązuję się̨ do przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego, krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych i
zobowiązuję się do zgłoszenia zmian we wniosku.

Fiedorowicz Ksawery

Dane zawodnika niepełnoletniego

................................................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna

Ignacego Krasickiego 1, 62-035

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW UZYSKANIA LICENCJI SPORTOWEJ

Dane opiekuna prawnego



UKS Oaza(Kórnik)

DOTYCZY WYŁACZNIE ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH

Imię i nazwisko .............................................................

Adres domowy .............................................................

Telefon kontaktowy .............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wskazanych we wniosku o wydanie licencji zawodnika, to jest:
imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, danych zawartych w paszporcie (jeżeli
dotyczy), zdjęcia przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (dalej PZTO), z siedzibą w Warszawie (00-643) przy ulicy Nowowiejskiej
5/44, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000100445 w celu: możliwości uzyskania licencji zawodniczej wydawanej przez PZTO, uzyskania
licencji międzynarodowej, udziału we współzawodnictwie sportowym, rejestracji stopni uczniowskich i mistrzowskich, udziału w
egzaminach, kursach i szkoleniach, prezentacji na stronie internetowej www.pztaekwondo.pl, portalu społecznościowym Facebook,
fotorelacji z przedsięwzięć organizowanych przez Administratora, promocji sponsorów Administratora oraz inną działalnością statutową
prowadzoną przez PZTO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Nowowiejskiej 5/44, 00-643 Warszawa;
b) PZTO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych ponieważ nie jest do tego zobowiązany. Kontakt z Administratorem możliwy jest
pod numerami tel. (22) 840 45 57, 509 347 107 lub adresem email: biuro@pztaekwondo.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez PZTO w celu wydania licencji zawodniczej po uzyskaniu zgody (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili gdy PZTO w związku z przepisami wewnętrznymi lub powszechnie
obowiązującymi będzie ich potrzebował;
e) w związku z przetwarzaniem przez PZTO Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych;
sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesiona sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (w celu cofnięcia zgody należy przesłać e-mail na adres: biuro@pztaekwondo.pl , w którym zawarta
będzie  informacja o cofnięciu uprzednio wyrażonej zgody);
f) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub do organu, który będzie jego
następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza RODO;
g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia
obowiązków wynikających z art. 14 ustawy o sporcie oraz do celów zapewnienia Pana/Pani uczestnictwa w zawodach sportowych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami, uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez PZTO, wypełnienia
obowiązków wynikających ze Statutu PZTO i innych przepisów wewnętrznych PZTO;
h) informujemy, że PZTO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie;
i) odbiorcami danych będzie Ministerstwo Sportu, Instytut Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polska Agencja Antydopingowa, Centralny
Ośrodek Medycyny Sportowej, SportZona, World Taekwondo Europe z siedzibą w Grecji i World Taekwondo z siedzibą w Szwajcarii i Korei
Południowej oraz innym instytucjom/podmiotom współpracującym przy organizacji wydarzeń PZTO, podmiotom, którym PZTO zleca
wykonywanie części zadań, instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym; informujemy przy tym, iż z uwagi na brak decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Korei Południowej przekazanie danych do wskazanego kraju może się
wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania
tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;
j) w przypadku gdy wyraża Pani/Pan wolę uzyskania informacji w zakresie Pani/Pana danych osobowych lub przysługujących Pani/Panu
praw związanych z przetwarzaniem przez PZTO danych osobowych prosimy o kontakt drogą listowną na adres PZTO lub drogą
elektroniczną na adres: biuro@pztaekwondo.pl .

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i zobowiązuję się̨ do przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego, krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych i
zobowiązuję się do zgłoszenia zmian we wniosku.

Korcz Antonina

Dane zawodnika niepełnoletniego

................................................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna

Ignacego Krasickiego 1, 62-035

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW UZYSKANIA LICENCJI SPORTOWEJ

Dane opiekuna prawnego



UKS Oaza(Kórnik)

DOTYCZY WYŁACZNIE ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH

Imię i nazwisko .............................................................

Adres domowy .............................................................

Telefon kontaktowy .............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wskazanych we wniosku o wydanie licencji zawodnika, to jest:
imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, danych zawartych w paszporcie (jeżeli
dotyczy), zdjęcia przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (dalej PZTO), z siedzibą w Warszawie (00-643) przy ulicy Nowowiejskiej
5/44, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000100445 w celu: możliwości uzyskania licencji zawodniczej wydawanej przez PZTO, uzyskania
licencji międzynarodowej, udziału we współzawodnictwie sportowym, rejestracji stopni uczniowskich i mistrzowskich, udziału w
egzaminach, kursach i szkoleniach, prezentacji na stronie internetowej www.pztaekwondo.pl, portalu społecznościowym Facebook,
fotorelacji z przedsięwzięć organizowanych przez Administratora, promocji sponsorów Administratora oraz inną działalnością statutową
prowadzoną przez PZTO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Nowowiejskiej 5/44, 00-643 Warszawa;
b) PZTO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych ponieważ nie jest do tego zobowiązany. Kontakt z Administratorem możliwy jest
pod numerami tel. (22) 840 45 57, 509 347 107 lub adresem email: biuro@pztaekwondo.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez PZTO w celu wydania licencji zawodniczej po uzyskaniu zgody (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili gdy PZTO w związku z przepisami wewnętrznymi lub powszechnie
obowiązującymi będzie ich potrzebował;
e) w związku z przetwarzaniem przez PZTO Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych;
sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesiona sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (w celu cofnięcia zgody należy przesłać e-mail na adres: biuro@pztaekwondo.pl , w którym zawarta
będzie  informacja o cofnięciu uprzednio wyrażonej zgody);
f) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub do organu, który będzie jego
następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza RODO;
g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia
obowiązków wynikających z art. 14 ustawy o sporcie oraz do celów zapewnienia Pana/Pani uczestnictwa w zawodach sportowych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami, uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez PZTO, wypełnienia
obowiązków wynikających ze Statutu PZTO i innych przepisów wewnętrznych PZTO;
h) informujemy, że PZTO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie;
i) odbiorcami danych będzie Ministerstwo Sportu, Instytut Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polska Agencja Antydopingowa, Centralny
Ośrodek Medycyny Sportowej, SportZona, World Taekwondo Europe z siedzibą w Grecji i World Taekwondo z siedzibą w Szwajcarii i Korei
Południowej oraz innym instytucjom/podmiotom współpracującym przy organizacji wydarzeń PZTO, podmiotom, którym PZTO zleca
wykonywanie części zadań, instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym; informujemy przy tym, iż z uwagi na brak decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Korei Południowej przekazanie danych do wskazanego kraju może się
wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania
tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;
j) w przypadku gdy wyraża Pani/Pan wolę uzyskania informacji w zakresie Pani/Pana danych osobowych lub przysługujących Pani/Panu
praw związanych z przetwarzaniem przez PZTO danych osobowych prosimy o kontakt drogą listowną na adres PZTO lub drogą
elektroniczną na adres: biuro@pztaekwondo.pl .

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i zobowiązuję się̨ do przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego, krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych i
zobowiązuję się do zgłoszenia zmian we wniosku.

Leśniowski Tymoteusz

Dane zawodnika niepełnoletniego

................................................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna

Ignacego Krasickiego 1, 62-035

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW UZYSKANIA LICENCJI SPORTOWEJ

Dane opiekuna prawnego



UKS Oaza(Kórnik)

DOTYCZY WYŁACZNIE ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH

Imię i nazwisko .............................................................

Adres domowy .............................................................

Telefon kontaktowy .............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wskazanych we wniosku o wydanie licencji zawodnika, to jest:
imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, danych zawartych w paszporcie (jeżeli
dotyczy), zdjęcia przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (dalej PZTO), z siedzibą w Warszawie (00-643) przy ulicy Nowowiejskiej
5/44, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000100445 w celu: możliwości uzyskania licencji zawodniczej wydawanej przez PZTO, uzyskania
licencji międzynarodowej, udziału we współzawodnictwie sportowym, rejestracji stopni uczniowskich i mistrzowskich, udziału w
egzaminach, kursach i szkoleniach, prezentacji na stronie internetowej www.pztaekwondo.pl, portalu społecznościowym Facebook,
fotorelacji z przedsięwzięć organizowanych przez Administratora, promocji sponsorów Administratora oraz inną działalnością statutową
prowadzoną przez PZTO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Nowowiejskiej 5/44, 00-643 Warszawa;
b) PZTO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych ponieważ nie jest do tego zobowiązany. Kontakt z Administratorem możliwy jest
pod numerami tel. (22) 840 45 57, 509 347 107 lub adresem email: biuro@pztaekwondo.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez PZTO w celu wydania licencji zawodniczej po uzyskaniu zgody (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili gdy PZTO w związku z przepisami wewnętrznymi lub powszechnie
obowiązującymi będzie ich potrzebował;
e) w związku z przetwarzaniem przez PZTO Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych;
sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesiona sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (w celu cofnięcia zgody należy przesłać e-mail na adres: biuro@pztaekwondo.pl , w którym zawarta
będzie  informacja o cofnięciu uprzednio wyrażonej zgody);
f) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub do organu, który będzie jego
następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza RODO;
g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia
obowiązków wynikających z art. 14 ustawy o sporcie oraz do celów zapewnienia Pana/Pani uczestnictwa w zawodach sportowych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami, uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez PZTO, wypełnienia
obowiązków wynikających ze Statutu PZTO i innych przepisów wewnętrznych PZTO;
h) informujemy, że PZTO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie;
i) odbiorcami danych będzie Ministerstwo Sportu, Instytut Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polska Agencja Antydopingowa, Centralny
Ośrodek Medycyny Sportowej, SportZona, World Taekwondo Europe z siedzibą w Grecji i World Taekwondo z siedzibą w Szwajcarii i Korei
Południowej oraz innym instytucjom/podmiotom współpracującym przy organizacji wydarzeń PZTO, podmiotom, którym PZTO zleca
wykonywanie części zadań, instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym; informujemy przy tym, iż z uwagi na brak decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Korei Południowej przekazanie danych do wskazanego kraju może się
wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania
tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;
j) w przypadku gdy wyraża Pani/Pan wolę uzyskania informacji w zakresie Pani/Pana danych osobowych lub przysługujących Pani/Panu
praw związanych z przetwarzaniem przez PZTO danych osobowych prosimy o kontakt drogą listowną na adres PZTO lub drogą
elektroniczną na adres: biuro@pztaekwondo.pl .

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i zobowiązuję się̨ do przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego, krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych i
zobowiązuję się do zgłoszenia zmian we wniosku.

Nowaczyk Katarzyna

Dane zawodnika niepełnoletniego

................................................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna

Ignacego Krasickiego 1, 62-035

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW UZYSKANIA LICENCJI SPORTOWEJ

Dane opiekuna prawnego



UKS Oaza(Kórnik)

DOTYCZY WYŁACZNIE ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH

Imię i nazwisko .............................................................

Adres domowy .............................................................

Telefon kontaktowy .............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wskazanych we wniosku o wydanie licencji zawodnika, to jest:
imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, danych zawartych w paszporcie (jeżeli
dotyczy), zdjęcia przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (dalej PZTO), z siedzibą w Warszawie (00-643) przy ulicy Nowowiejskiej
5/44, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000100445 w celu: możliwości uzyskania licencji zawodniczej wydawanej przez PZTO, uzyskania
licencji międzynarodowej, udziału we współzawodnictwie sportowym, rejestracji stopni uczniowskich i mistrzowskich, udziału w
egzaminach, kursach i szkoleniach, prezentacji na stronie internetowej www.pztaekwondo.pl, portalu społecznościowym Facebook,
fotorelacji z przedsięwzięć organizowanych przez Administratora, promocji sponsorów Administratora oraz inną działalnością statutową
prowadzoną przez PZTO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Nowowiejskiej 5/44, 00-643 Warszawa;
b) PZTO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych ponieważ nie jest do tego zobowiązany. Kontakt z Administratorem możliwy jest
pod numerami tel. (22) 840 45 57, 509 347 107 lub adresem email: biuro@pztaekwondo.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez PZTO w celu wydania licencji zawodniczej po uzyskaniu zgody (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili gdy PZTO w związku z przepisami wewnętrznymi lub powszechnie
obowiązującymi będzie ich potrzebował;
e) w związku z przetwarzaniem przez PZTO Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych;
sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesiona sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (w celu cofnięcia zgody należy przesłać e-mail na adres: biuro@pztaekwondo.pl , w którym zawarta
będzie  informacja o cofnięciu uprzednio wyrażonej zgody);
f) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub do organu, który będzie jego
następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza RODO;
g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia
obowiązków wynikających z art. 14 ustawy o sporcie oraz do celów zapewnienia Pana/Pani uczestnictwa w zawodach sportowych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami, uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez PZTO, wypełnienia
obowiązków wynikających ze Statutu PZTO i innych przepisów wewnętrznych PZTO;
h) informujemy, że PZTO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie;
i) odbiorcami danych będzie Ministerstwo Sportu, Instytut Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polska Agencja Antydopingowa, Centralny
Ośrodek Medycyny Sportowej, SportZona, World Taekwondo Europe z siedzibą w Grecji i World Taekwondo z siedzibą w Szwajcarii i Korei
Południowej oraz innym instytucjom/podmiotom współpracującym przy organizacji wydarzeń PZTO, podmiotom, którym PZTO zleca
wykonywanie części zadań, instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym; informujemy przy tym, iż z uwagi na brak decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Korei Południowej przekazanie danych do wskazanego kraju może się
wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania
tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;
j) w przypadku gdy wyraża Pani/Pan wolę uzyskania informacji w zakresie Pani/Pana danych osobowych lub przysługujących Pani/Panu
praw związanych z przetwarzaniem przez PZTO danych osobowych prosimy o kontakt drogą listowną na adres PZTO lub drogą
elektroniczną na adres: biuro@pztaekwondo.pl .

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i zobowiązuję się̨ do przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego, krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych i
zobowiązuję się do zgłoszenia zmian we wniosku.

Przybylski Ksawery

Dane zawodnika niepełnoletniego

................................................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna

Ignacego Krasickiego 1, 62-035

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW UZYSKANIA LICENCJI SPORTOWEJ

Dane opiekuna prawnego



UKS Oaza(Kórnik)

DOTYCZY WYŁACZNIE ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH

Imię i nazwisko .............................................................

Adres domowy .............................................................

Telefon kontaktowy .............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wskazanych we wniosku o wydanie licencji zawodnika, to jest:
imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, danych zawartych w paszporcie (jeżeli
dotyczy), zdjęcia przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (dalej PZTO), z siedzibą w Warszawie (00-643) przy ulicy Nowowiejskiej
5/44, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000100445 w celu: możliwości uzyskania licencji zawodniczej wydawanej przez PZTO, uzyskania
licencji międzynarodowej, udziału we współzawodnictwie sportowym, rejestracji stopni uczniowskich i mistrzowskich, udziału w
egzaminach, kursach i szkoleniach, prezentacji na stronie internetowej www.pztaekwondo.pl, portalu społecznościowym Facebook,
fotorelacji z przedsięwzięć organizowanych przez Administratora, promocji sponsorów Administratora oraz inną działalnością statutową
prowadzoną przez PZTO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Nowowiejskiej 5/44, 00-643 Warszawa;
b) PZTO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych ponieważ nie jest do tego zobowiązany. Kontakt z Administratorem możliwy jest
pod numerami tel. (22) 840 45 57, 509 347 107 lub adresem email: biuro@pztaekwondo.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez PZTO w celu wydania licencji zawodniczej po uzyskaniu zgody (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili gdy PZTO w związku z przepisami wewnętrznymi lub powszechnie
obowiązującymi będzie ich potrzebował;
e) w związku z przetwarzaniem przez PZTO Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych;
sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesiona sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (w celu cofnięcia zgody należy przesłać e-mail na adres: biuro@pztaekwondo.pl , w którym zawarta
będzie  informacja o cofnięciu uprzednio wyrażonej zgody);
f) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub do organu, który będzie jego
następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza RODO;
g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia
obowiązków wynikających z art. 14 ustawy o sporcie oraz do celów zapewnienia Pana/Pani uczestnictwa w zawodach sportowych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami, uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez PZTO, wypełnienia
obowiązków wynikających ze Statutu PZTO i innych przepisów wewnętrznych PZTO;
h) informujemy, że PZTO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie;
i) odbiorcami danych będzie Ministerstwo Sportu, Instytut Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polska Agencja Antydopingowa, Centralny
Ośrodek Medycyny Sportowej, SportZona, World Taekwondo Europe z siedzibą w Grecji i World Taekwondo z siedzibą w Szwajcarii i Korei
Południowej oraz innym instytucjom/podmiotom współpracującym przy organizacji wydarzeń PZTO, podmiotom, którym PZTO zleca
wykonywanie części zadań, instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym; informujemy przy tym, iż z uwagi na brak decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Korei Południowej przekazanie danych do wskazanego kraju może się
wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania
tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;
j) w przypadku gdy wyraża Pani/Pan wolę uzyskania informacji w zakresie Pani/Pana danych osobowych lub przysługujących Pani/Panu
praw związanych z przetwarzaniem przez PZTO danych osobowych prosimy o kontakt drogą listowną na adres PZTO lub drogą
elektroniczną na adres: biuro@pztaekwondo.pl .

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i zobowiązuję się̨ do przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego, krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych i
zobowiązuję się do zgłoszenia zmian we wniosku.

Przybylski Oliwier

Dane zawodnika niepełnoletniego

................................................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna

Ignacego Krasickiego 1, 62-035

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW UZYSKANIA LICENCJI SPORTOWEJ

Dane opiekuna prawnego



UKS Oaza(Kórnik)

DOTYCZY WYŁACZNIE ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH

Imię i nazwisko .............................................................

Adres domowy .............................................................

Telefon kontaktowy .............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wskazanych we wniosku o wydanie licencji zawodnika, to jest:
imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, danych zawartych w paszporcie (jeżeli
dotyczy), zdjęcia przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (dalej PZTO), z siedzibą w Warszawie (00-643) przy ulicy Nowowiejskiej
5/44, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000100445 w celu: możliwości uzyskania licencji zawodniczej wydawanej przez PZTO, uzyskania
licencji międzynarodowej, udziału we współzawodnictwie sportowym, rejestracji stopni uczniowskich i mistrzowskich, udziału w
egzaminach, kursach i szkoleniach, prezentacji na stronie internetowej www.pztaekwondo.pl, portalu społecznościowym Facebook,
fotorelacji z przedsięwzięć organizowanych przez Administratora, promocji sponsorów Administratora oraz inną działalnością statutową
prowadzoną przez PZTO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Nowowiejskiej 5/44, 00-643 Warszawa;
b) PZTO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych ponieważ nie jest do tego zobowiązany. Kontakt z Administratorem możliwy jest
pod numerami tel. (22) 840 45 57, 509 347 107 lub adresem email: biuro@pztaekwondo.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez PZTO w celu wydania licencji zawodniczej po uzyskaniu zgody (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili gdy PZTO w związku z przepisami wewnętrznymi lub powszechnie
obowiązującymi będzie ich potrzebował;
e) w związku z przetwarzaniem przez PZTO Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych;
sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesiona sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (w celu cofnięcia zgody należy przesłać e-mail na adres: biuro@pztaekwondo.pl , w którym zawarta
będzie  informacja o cofnięciu uprzednio wyrażonej zgody);
f) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub do organu, który będzie jego
następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza RODO;
g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia
obowiązków wynikających z art. 14 ustawy o sporcie oraz do celów zapewnienia Pana/Pani uczestnictwa w zawodach sportowych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami, uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez PZTO, wypełnienia
obowiązków wynikających ze Statutu PZTO i innych przepisów wewnętrznych PZTO;
h) informujemy, że PZTO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie;
i) odbiorcami danych będzie Ministerstwo Sportu, Instytut Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polska Agencja Antydopingowa, Centralny
Ośrodek Medycyny Sportowej, SportZona, World Taekwondo Europe z siedzibą w Grecji i World Taekwondo z siedzibą w Szwajcarii i Korei
Południowej oraz innym instytucjom/podmiotom współpracującym przy organizacji wydarzeń PZTO, podmiotom, którym PZTO zleca
wykonywanie części zadań, instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym; informujemy przy tym, iż z uwagi na brak decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Korei Południowej przekazanie danych do wskazanego kraju może się
wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania
tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;
j) w przypadku gdy wyraża Pani/Pan wolę uzyskania informacji w zakresie Pani/Pana danych osobowych lub przysługujących Pani/Panu
praw związanych z przetwarzaniem przez PZTO danych osobowych prosimy o kontakt drogą listowną na adres PZTO lub drogą
elektroniczną na adres: biuro@pztaekwondo.pl .

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i zobowiązuję się̨ do przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego, krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych i
zobowiązuję się do zgłoszenia zmian we wniosku.

Wieczerzak Aleksandra

Dane zawodnika niepełnoletniego

................................................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna

Ignacego Krasickiego 1, 62-035

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW UZYSKANIA LICENCJI SPORTOWEJ

Dane opiekuna prawnego



UKS Oaza(Kórnik)

DOTYCZY WYŁACZNIE ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH

Imię i nazwisko .............................................................

Adres domowy .............................................................

Telefon kontaktowy .............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wskazanych we wniosku o wydanie licencji zawodnika, to jest:
imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, danych zawartych w paszporcie (jeżeli
dotyczy), zdjęcia przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (dalej PZTO), z siedzibą w Warszawie (00-643) przy ulicy Nowowiejskiej
5/44, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000100445 w celu: możliwości uzyskania licencji zawodniczej wydawanej przez PZTO, uzyskania
licencji międzynarodowej, udziału we współzawodnictwie sportowym, rejestracji stopni uczniowskich i mistrzowskich, udziału w
egzaminach, kursach i szkoleniach, prezentacji na stronie internetowej www.pztaekwondo.pl, portalu społecznościowym Facebook,
fotorelacji z przedsięwzięć organizowanych przez Administratora, promocji sponsorów Administratora oraz inną działalnością statutową
prowadzoną przez PZTO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Nowowiejskiej 5/44, 00-643 Warszawa;
b) PZTO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych ponieważ nie jest do tego zobowiązany. Kontakt z Administratorem możliwy jest
pod numerami tel. (22) 840 45 57, 509 347 107 lub adresem email: biuro@pztaekwondo.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez PZTO w celu wydania licencji zawodniczej po uzyskaniu zgody (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili gdy PZTO w związku z przepisami wewnętrznymi lub powszechnie
obowiązującymi będzie ich potrzebował;
e) w związku z przetwarzaniem przez PZTO Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych;
sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesiona sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (w celu cofnięcia zgody należy przesłać e-mail na adres: biuro@pztaekwondo.pl , w którym zawarta
będzie  informacja o cofnięciu uprzednio wyrażonej zgody);
f) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub do organu, który będzie jego
następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza RODO;
g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia
obowiązków wynikających z art. 14 ustawy o sporcie oraz do celów zapewnienia Pana/Pani uczestnictwa w zawodach sportowych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami, uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez PZTO, wypełnienia
obowiązków wynikających ze Statutu PZTO i innych przepisów wewnętrznych PZTO;
h) informujemy, że PZTO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie;
i) odbiorcami danych będzie Ministerstwo Sportu, Instytut Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polska Agencja Antydopingowa, Centralny
Ośrodek Medycyny Sportowej, SportZona, World Taekwondo Europe z siedzibą w Grecji i World Taekwondo z siedzibą w Szwajcarii i Korei
Południowej oraz innym instytucjom/podmiotom współpracującym przy organizacji wydarzeń PZTO, podmiotom, którym PZTO zleca
wykonywanie części zadań, instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym; informujemy przy tym, iż z uwagi na brak decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Korei Południowej przekazanie danych do wskazanego kraju może się
wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania
tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;
j) w przypadku gdy wyraża Pani/Pan wolę uzyskania informacji w zakresie Pani/Pana danych osobowych lub przysługujących Pani/Panu
praw związanych z przetwarzaniem przez PZTO danych osobowych prosimy o kontakt drogą listowną na adres PZTO lub drogą
elektroniczną na adres: biuro@pztaekwondo.pl .

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i zobowiązuję się̨ do przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego, krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych i
zobowiązuję się do zgłoszenia zmian we wniosku.

Wieczerzak Marta

Dane zawodnika niepełnoletniego

................................................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna

Ignacego Krasickiego 1, 62-035

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW UZYSKANIA LICENCJI SPORTOWEJ

Dane opiekuna prawnego



Ignacego Krasickiego 1, 62-035

UKS Oaza(Kórnik)

Kórnik, 07-04-2021

PROŚBA O AKTYWACJĘ LICENCJI:

Nazwisko i imię Adres zamieszkaniaData i miejsce ur. KwotaLp. PESELNr licencji

Bugajska Anna1 16240109564 40ul. Michałowskiego
29/1, 62-035 Kórnik

01-04-2016, Poznań

Fiedorowicz Ksawery2 11260207979 40os. Przylesie 150/8, 62-
035 Błażejewo

02-06-2011, Wrocław

Korcz Antonina3 14212703745 40ul. R.Żurowskiego 3/1,
62-035 Kórnik

27-01-2014, Poznań

Leśniowski Tymoteusz4 14221909372 40Ul. Kasztanowa 16, 62-
022 Mieczewo

19-02-2014, Poznań

Nowaczyk Katarzyna5 09252007627 40ul. Narcyzowa 8, 62-023
Robakowo

20-05-2009, Poznań

Przybylski Ksawery6 11302308071 40Ul. Malinowa 10, 62-023
Robakowo

23-10-2011, Poznań

Przybylski Oliwier7 13301706959 40Ul. Malinowa 10,, 62-
023 Robakowo

17-10-2013, Poznań

Wieczerzak Aleksandra8 12231103186 40ul. Szeroka 40, 62-023
Robakowo

11-03-2012, Poznań

Wieczerzak Marta9 14271008601 40ul. Szeroka 40, 62-023
Robakowo

10-07-2014, Poznań

Do zapłaty razem: 360 PLN


