


Wyciąg z Regulaminu rejestracji w elektronicznym systemie

ewidencji klubów i zawodników 

1. Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich Zawodników, którzy ukończyli 7 rok życia. 
2. Zgłaszanie i potwierdzanie zawodników do klubów może nastąpić jedynie w przypadku rejestracji w Extranet na podstawie właściwie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego
3. Wszyscy Zawodnicy objęci powyższym, zobowiązani są do wypełnienia oraz złożenia Formularzy Zgłoszeniowych (zwanych dalej Formularzami)  w wyznaczonym 

miejscu i terminie.
4. Formularz jest drukiem ścisłego zarachowania, gdyż posiada unikatowy numer odrębny dla każdego zawodnika. Zabronione jest kopiowanie Formularzy.
5. Zawodnik jest odpowiedzialny za podanie kompletnych oraz prawdziwych danych, a także załączenie aktualnego zdjęcia w formacie przyjętym dla Dowodów 

Tożsamości. Zdjęcie (z zapisanym na odwrocie Imieniem, Nazwiskiem oraz numerem Formularza) należy nakleić w stosownym miejscu na Formularzu . Zabronione 
jest przytwierdzanie zdjęcia zszywkami.

6. Zawodnicy posiadający Obywatelstwo POLSKIE wpisują w Formularzu numer PESEL. Natomiast Zawodnicy posiadający inne Obywatelstwo niż POLSKIE, wpisują do 
Formularza numer Paszportu.

7. Zgodność z prawdą danych wpisanych do Formularza, a także fakt zapoznania się z Regulaminem rejestracji w elektronicznym systemie ewidencji klubów i 
zawodników, Zawodnik potwierdza poprzez złożenie własnoręcznego podpisu w stosownym miejscu Formularza.

8. Dla Zawodników niepełnoletnich wprowadza się obowiązek poświadczenia danych zawartych w Formularzu przez Przedstawicieli Ustawowych oraz zezwolenia na 
rejestrację Zawodnika, przekazanie oraz przetwarzanie danych osobowych Zawodnika, potwierdzonych czytelnym podpisem wraz z datą wypełnienia.

9. Poprzez podpisanie wypełnionego Formularza przez Zawodnika lub jego Przedstawicieli Ustawowych, osoby te przyjmują do wiadomości, że:
a) administratorem podanych danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7,
b) 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, numerem telefonu: 22 55 12 300 oraz korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 
1920 roku 7, 02-366 Warszawa, 

c) podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań administratora danych związanych z posiadanym statusem 
piłkarza, tj. organizowania rozgrywek  piłki  nożnej oraz kontrolowania i nadzorowania wszystkich towarzyskich meczów piłkarskich, rozgrywanych w 
różnych formach na terytorium Polski, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO), 
czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; dodatkowo, na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
ewentualnie w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy piłkarzem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (dalej: Umowa), na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora 
jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, ewentualnie do celów archiwalnych w interesie publicznym – podstawą prawną przetwarzania danych 
jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) odbiorcami podanych danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie 
postępowań, krajowe i międzynarodowe struktury piłki nożnej, Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności czy 
też agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
administratora,

e) podane dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania Polski Związek 
Piłki Nożnej stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych 
przekazanych do państw trzecich,

f) podane dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody, ewentualnie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy 
lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w 
interesie publicznym, dane będą przetwarzane w sposób ciągły,

g) osoba której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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,

h) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie moich danych 
osobowych narusza przepisy RODO,

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do  realizacji ustawowych i statutowych zadań administratora danych,
j) administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

10. Ponadto poprzez podpisanie wypełnionego Formularza przez Zawodnika lub jego Przedstawicieli Ustawowych wyrażona zostaje, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 
dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgoda na wykorzystanie, w tym powielanie i 
rozpowszechnianie, wizerunku Zawodnika, utrwalonego na fotografii załączonej do Formularza przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, w związku z jego działalnością statutową, w szczególności poprzez jego publikację na stronach internetowych Polskiego 
Związki Piłki Nożnej  oraz koniecznością umożliwienia obsługi elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników oraz zapewnienia jego funkcjonalności 
zgodnie z regulaminem.    

11. Podpis Zawodnika, złożony na Formularzu, nie może wykraczać poza stosowną ramkę.
12. Dane Zawodnika weryfikowane będą dodatkowo przez Pracowników klubów piłkarskich.
13. Formularze wypełnione niepoprawnie, nieczytelnie, nie podpisane, nie poświadczone przez Klub lub Związek Piłki Nożnej, a także nie posiadające załączonego 

zdjęcia (lub załączone zdjęcie o złej jakości), zostaną odesłane do Klubu Zawodnika, Zawodnik nie zostanie zarejestrowany w systemie Extranet, a tym samym nie 
będzie mógł zostać potwierdzony ani uprawniony do gry, do czasu usunięcia błędów z Formularza i ponownego jego dostarczenia.

14. Wraz z wpisaniem Zawodnika do elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników zostanie nadany numer identyfikacyjny, niezmienny przez okres całej 
kariery piłkarskiej.

15. Kompletny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej: http://zawodnicy.pzpn.pl/regulamin.pdf


