
1 
 

Załącznik nr 2 do „Zasad rekrutacji i przyjęć do Programu UEFA CFM” 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

dla celów uczestnictwa w Programie UEFA CFM oraz po jego zakończeniu 

 
 

 

* W rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski 

Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7,  

02-366 Warszawa (dalej „PZPN”, dalej „Administrator”) moich danych osobowych  

w związku z moim uczestnictwem w Programie UEFA Certificate in Football Management 

(dalej „Program UEFA CFM”), w celu niezbędnym do jego realizacji, a których to danych nie 

podałem/am na etapie procesu rekrutacyjnego.  

 

W rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski 

Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7,  

02-366 Warszawa (dalej „PZPN”, dalej „Administrator”) moich danych osobowych w związku 

z moim uczestnictwem w Programie UEFA Certificate in Football Management (dalej 

„Program UEFA CFM”), oraz po jego zakończeniu w następujących celach: 

 

TAK   NIE 

przesyłania informacji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej tj. e-mail, sms,  

oraz przekazywania informacji w drodze połączeń telefonicznych przy wykorzystaniu 

wskazanego w formularzu numeru telefonu w szczególności w celu powiadamiania 

mnie o zjazdach absolwentów Programu UEFA CFM, rocznicach, spotkaniach oraz 

innych wydarzeniach związanych z Programem UEFA CFM, i kolejnych edycjach 

Programu UEFA CFM,  

 

TAK   NIE 

potwierdzenia wykształcenia, doświadczenia, umiejętności w obszarze piłki nożnej, 

zdobytych w PZPN, w tym również udzielenia informacji o uzyskaniu Certyfikatu 

UEFA CFM wystawionego przez UEFA i Uniwersytet w Lozannie, na prośbę 

podmiotów przeprowadzających rekrutację pracowników, w sytuacji, gdy absolwent 

Programu UEFA CFM bierze udział w procesie rekrutacji, organizowanej przez 

podmioty trzecie, 

 

TAK   NIE 

informowania mnie o ofertach pracy PZPN,  

 

TAK   NIE 

informowania mnie o ofercie edukacyjno-szkoleniowej PZPN.   
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W rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na udostępnianie przez Polski 

Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 

Warszawa (dalej „PZPN”), moich danych osobowych w związku z moim uczestnictwem  

w Programie UEFA Certificate in Football Management (dalej „Program UEFA CFM”), oraz 

po jego zakończeniu, innym podmiotom związanym z Programem UEFA CFM, tj. UEFA oraz 

Uniwersytetowi w Lozannie w następujących celach:  

 

TAK  NIE 

przesyłania informacji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej tj. e-mail, sms,  

oraz przekazywania informacji w drodze połączeń telefonicznych przy wykorzystaniu 

wskazanego w formularzu numeru telefonu w szczególności w celu powiadamiania 

mnie o zjazdach absolwentów Programu UEFA CFM, rocznicach, spotkaniach oraz 

innych wydarzeniach związanych z Programem UEFA CFM, kolejnych edycjach 

programu UEFA CFM,  

 

TAK  NIE 

umieszczania materiałów informacyjnych, moich danych osobowych, oraz publikacji 

mojego wizerunku w dokumencie „UEFA Certificate in Football Management Who’s 

who”, 

 

TAK  NIE 

wydania certyfikatów potwierdzających mój udział w Programie UEFA CFM, przez 

UEFA oraz Uniwersytet w Lozannie, 

 

TAK  NIE 

informowania mnie o ofercie edukacyjno-szkoleniowej UEFA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

                                                                                          data, podpis 
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Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

na potrzeby uczestnictwa w Programie UEFA Certificate in Football 

Management Polish Edition 
 

 

TAK  NIE 

  

 W rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w nawiązaniu do przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na 

rejestrowanie mojego wizerunku przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa, podczas 

uczestnictwa w Programie UEFA CFM, w dowolnej formie i dowolną techniką, na 

wszystkich polach eksploatacji istniejących obecnie lub mogących powstać  

w przyszłości, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, i bez 

obowiązku akceptacji produktu końcowego, jak również bez rekompensaty, dla celów 

związanych z realizacją oraz przebiegiem Programu UEFA CFM.  

 

 

TAK  NIE 

 

1) W rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w nawiązaniu do przepisów ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na 

przetwarzanie mojego wizerunku przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa, podczas 

uczestnictwa w Programie UEFA CFM, w dowolnej formie i dowolną techniką, na 

wszystkich polach eksploatacji istniejących obecnie lub mogących powstać w 

przyszłości, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, i bez obowiązku 

akceptacji produktu końcowego, jak również bez rekompensaty, w celach 

marketingowych, promocyjnych oraz informacyjnych, związanych z promowaniem 

Programu UEFA CFM oraz działalności PZPN, jak również służących ofercie 

edukacyjno-szkoleniowej PZPN oraz prowadzonej działalności PZPN w zakresie 

edukacji.  

Zgoda obejmuje w szczególności wielokrotne i nieograniczone utrwalanie, 

zwielokrotnianie, wykorzystywanie, jak również rozpowszechnianie za pomocą 

wszelkiego rodzaju mediów, publikowanie na stronach internetowych, w tym na 

stronach laczynaspilka.pl, pzpn.pl, portalach społecznościowych, serwisach, 

publikowanie w materiałach wydawanych drukiem, w tym w szczególności  

w dokumentach PZPN, m.in. sprawozdaniu z działalności PZPN. Zgoda obejmuje 

użycie wizerunku w zestawieniu z wizerunkami innych uczestników Programu UEFA 

CFM, oraz komentarzami dotyczącymi Programu UEFA CFM lub działalności PZPN.   

 

 

_________________________________ 

                                                                                          data, podpis 

* zgoda obligatoryjna  

 

 


