
OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU 
ZGODY NA PRZETWARZANIE i PRZEKAZYWANIE DANYCH 

OSOBOWYCH DZIECKA/PODOPIECZNEGO, ZWIĄZANYCH Z RELIZACJĄ 
TESTÓW NARODOWEJ BAZY TALENTÓW 

 

 

JA NIŻEJ PODPISANA/Y RODZIC/OPIEKUN PRAWNY ZAWODNIKA 
 
(imię i nazwisko dziecka) ………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko 
rodzica (I): 

 

Imię i nazwisko 
rodzica (II): 

 

Telefon 
kontaktowy/mail: 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych mojego 
dziecka/podopiecznego i uczestnika zajęć oraz testów sprawnościowych, na wprowadzanie 
tych danych do systemów informatycznych, tj. Narodowej Bazy Talentów 
(www.narodowabazatalentow.pl), i przetwarzanie w tej Bazie wyników, w celu 
dokumentowania, monitorowania oraz ewaluacji realizacji zadania dofinansowanego ze 
środków publicznych.  

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PODANYCH DANYCH OSOBOWYCH, INFORMUJEMY:  

Szkółka Piłkarska / Podmiot prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej jako 
administrator danych Osoby prowadzącej zajęcia / testy sprawnościowe informuje, że Pani/Pana 
dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego, będą przetwarzane w celach 
związanych z realizacją Programu, w szczególności dokumentowania, monitorowania oraz 
ewaluacji realizacji zadania dofinansowanego ze środków publicznych, na podstawie wyrażonej 
przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu, 
aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie na 
zasadach określonych w art. 15-22 RODO. Dane mogą być udostępniane podmiotom 
współdziałającym w ramach Programu, tj. Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Ministerstwu 
Sportu i Turystyki, Instytutowi Sportu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu, Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz podmiotom, które są 
upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa. W sprawach spornych dotyczących 
przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 
UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego 
celu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia Programu. W celu 
skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z administratorem lub wyznaczonym 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (jeśli został wyznaczony). Kontakt do Inspektora 
Ochrony Danych PZPN: daneosobowe@pzpn.pl 

OŚWIADCZENIE NALEŻY ODEBRAĆ I ZACHOWAĆ W DOKUMENTACJI SZKÓŁKI 
PIŁKARSKIEJ W RAMACH PROGRAMU CERTYFIKACJI PZPN DLA SZKÓŁEK PIŁKARSKICH 
 

DATA I PODPISY RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH : 
 
 
 
………………………………………………..………                             ……………………….……….…………….…… 

 
 

OŚWIADCZENIE JEDNEGO RODZICA:  
 

W przypadku niemożności uzyskania zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych, poniższe 
oświadczenie wypełnia jeden z rodziców/opiekunów prawnych: 
Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści art. 97 1) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy (Dz.U. 2019 poz. 2086 z późn. zm.), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych bądź 
uzyskałam/em zgodę na przetwarzanie danych od drugiego rodzica/opiekuna prawnego.  
 

DATA I PODPIS ……………………………………..………                

http://www.narodowabazatalentow.pl/

