
FORMULARZ REJESTRACYJNY 

AKADEMIA GRASSROOTS 2018 

woj. ……………………………………………  

 

JA NIŻEJ PODPISANY:   
    
* Nazwisko   * Imię   

     
* PESEL / nr paszportu***  * Obywatelstwo  

      
 Adres e-mail     Nr telefonu komórkowego  

         
 Reprezentowany podmiot     

           
 
 

   
Niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji „Akademia Grassroots 2018”, której Organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej. 

 
*ZGODY OBOWIĄZKOWE: 

 Wyrażam zgodę na udział w konferencji „Akademia Grassroots 2018”, organizowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa (dalej „PZPN”), który to udział jest równoznaczny z zawarciem 
z PZPN umowy na udział w konferencji „Akademia Grassroots 2018”, w tym na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w niniejszym formularzu w celach elektronicznej rejestracji w systemie Extranet oraz portalu www.laczynaspilka.pl. 
 

 Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku oraz głosu podczas konferencji „Akademia Grassroots 2018” oraz na bezpłatne 
wykorzystanie mojego wizerunku oraz głosu na potrzeby organizacji „Akademii Grassroots 2018” oraz promocji Akademii Grassroots 
lub promocji działalności statutowej PZPN, jak również rozpowszechnianie mojego wizerunku i głosu we wskazanych celach poprzez 
umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 
terytorialnie.  
 

 Wyrażam zgodę na wielokrotne i nieograniczone ilościowo korzystanie, w tym używanie, obróbkę, powielanie oraz wielokrotne 
i nieograniczone ilościowo rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających mój wizerunek i wypowiedzi, 
utrwalonych podczas konferencji „Akademia Grassroots 2018” jakąkolwiek techniką, na wszelkich istniejących i mogących powstać 
w przyszłości polach eksploatacji, w tym na wszelkich istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach (w tym w postaci 
fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji „Akademii Grassroots” oraz na potrzeby promocji 
działalności statutowej PZPN. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
 

 Wyrażam zgodę, aby dla potrzeb realizacji działań informacyjno-promocyjnych programu AMO oraz działalności statutowej PZPN, mój 
wizerunek był użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 
zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe 
z wykorzystaniem mojego wizerunku oraz głosu (wypowiedzi) mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 
materiałów powstających na potrzeby wydarzenia - bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy 
publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, bilbordy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, 
materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie. Mój wizerunek nie może być użyty do 
innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.  

 

Data, Podpis* ………………………………………………..………………………………… 

ZGODY DOBROWOLNE: 
  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie przeze mnie od PZPN informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail lub sms). 
 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez mnie informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail lub sms), pochodzących od 
podmiotów współpracujących z PZPN (dalej „partnerów PZPN”). Przez podmioty współpracujące rozumie się w szczególności 
podmioty, z którymi PZPN ma zawarte umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 

 

Data, Podpis* ………………………………………………..………………………………… 

 
 
*pole obowiązkowe, ** niepotrzebne skreślić, ***w przypadku obywatelstwa innego niż polskie 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

http://www.laczynaspilka.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że 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, dalej „RODO”), w związku z moim udziałem w konferencji „Akademia Grassroots 2018”: 
 
1) administratorem moich danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7,  
2) administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych 

pod adresem e-mail daneosobowe@pzpn.pl oraz korespondencyjnie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,  02-366 Warszawa,  
3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1. zawarcia i wykonania umowy z PZPN na udział w kursokonferencji „Akademia Grassroots 2018”,, która to umowa obejmuje korzystanie 
i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz głosu (wypowiedzi) na potrzeby organizacji „Akademii Grassroots 2018” oraz promocji Akademii 
Grassroots, jak również promocji działalności statutowej PZPN na zasadach określonych powyżej,  
– podstawą prawną przetwarzania jest umowa, której jestem stroną, na udział w „Akademii Grassroots 2018” (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO), 

2. wypełnienia ewentualnych obowiązków prawnych,  
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 
3. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,  
  – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PZPN rozumiany jako możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 

1 lit. f) RODO), 
4. archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych,  
 – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PZPN rozumiany jako archiwizacja i statystyka zorganizowanych przez PZPN 

konferencji Akademii Grassroots, liczby ich uczestników i nabytych przez nich kompetencji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
5. marketingu produktów i usług własnych PZPN,  
 – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na marketingu produktów i usług 

PZPN. Ponadto, podejmując czynności marketingowe drogą elektroniczną, zgodnie z art. 172 prawa telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  PZPN opiera je na mojej zgodzie, 

6. marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z PZPN (dalej jako „partnerzy PZPN”) poprzez przesyłanie przez partnerów informacji 
handlowych drogą elektroniczną (e-mail lub sms),  

 – podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
 
4) odbiorcami podanych przeze mnie danych osobowych mogą być: 

1. organy państwowe, podmioty lub osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa do przetwarzania danych osobowych,  
2. jednostki organizacyjne PZPN,  
3. pracownicy i współpracownicy PZPN oraz innych podmiotów tutaj wskazanych, 

krajowe lub międzynarodowe struktury piłki nożnej, 
4. kontrahenci PZPN, współpracujący z PZPN przy realizacji „Akademii Grassroots 2018”,  w szczególności sponsorzy,  
5. partnerzy PZPN,  
6. podmioty świadczące na rzecz PZPN lub partnerów PZPN usługi, w szczególności: 

▪ doradcze, 
▪ informatyczne,  
▪ marketingowe, 
▪ produkcyjne,  
▪ księgowe,  
▪ prawne, 
▪ pocztowe lub kurierskie,  
▪ ubezpieczeniowe.  

5) podane przeze mnie dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych,  
6) moje dane osobowe będą przez PZPN przechowywane: 

a)  
1. w celu zawarcia i wykonania umowy na udział w „Akademii Grassroots 2018”  – przez okres obowiązywania wskazanej umowy,  
2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia stosownych obowiązków prawnych,  
3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przy czym termin przedawnienia roszczeń może ulec zmianie w razie zmiany przepisów prawa, lub 
w przypadkach prawem określonych, 

4. w celach archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych – przez okres umożliwiający realizację tych celów lub do momentu wniesienia 
skutecznego sprzeciwu, 

5. w celu marketingu produktów i usług własnych PZPN – do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, a w przypadku czynności marketingowych 
dokonywanych drogą elektroniczną – do momentu cofnięcia zgody, 

6. w celu marketingu produktów i usług partnerów PZPN poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – do momentu cofnięcia 
zgody.  

7) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,  

8) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy 
RODO,  

9) podanie moich danych osobowych jest wymogiem umownym, a tym samym jest niezbędne do udziału w kursokonferencji „Akademia Grassroots 2018”, 
a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udziału w wydarzeniu.  

10) Moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec mnie żadnych skutków prawnych lub 
w podobny sposób istotnie wpływać na moją sytuację. Administrator danych nie prowadzi profilowania w stosunku do moich danych podanych w celu 
udziału w kursokonferencji Akademia Grassroots.  

 
Data, Podpis ………………………………………………..……………………………………… 


