
      Dane osobowe                             DUPLIKAT                NUMER IDENT. ZAWODNIKA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odcinek dla ZPN: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..…………… 

IMIĘ/IMIONA: ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……….………     

DATA URODZENIA: ………………………………………………………………………..……………………………………………………..……….……………    

MIEJSCE URODZENIA: ……………………………………………………………..………………………………………………………………….……….…. 

PESEL/NR PASZPORTU*: ………………………………………………………………………………………………….…………………….…….…….. 

OBYWATELSTWO: …………………………………………………………………………………………………………………….………………….………….….. 

ADRES ZAMIESZKANIA: ………………………………………………………………………………………………….……………………..…..…………. 

ADRES E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…….….…….. 

TEL. KOMÓRKOWY: ………………………………………………………………….………………..……………………………………………..……….……….. 

PŁEĆ:          mężczyzna       kobieta 
 

    Klub              ZPN 
 
       
………………………………………. ……………..……………………………….              

                 Data, podpis(y), i pieczęć    Data, podpis(y), i pieczęć 
       Czytelny podpis zawodnika składającego wniosek o wydanie karty 

 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska, numery telefonów i czytelne podpisy przedstawicieli ustawowych dla zawodników niepełnoletnich** 
 

*Numer paszportu wpisuje tylko osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego  
**Punkt 7 Regulaminu 
 

Podpisując niniejszy formularz Zawodnik oświadcza, że: 

 zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dobrowolnie wyraża zgodę na: 
a) umieszczenie swoich danych osobowych w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu 

przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, przekazywanie tych danych osobowych podmiotom 
współpracującym z nim, a w szczególności klubom sportowym korzystającym z elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników, członkom Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, podmiotom zarządzającym rozgrywkami sportowymi, w celu umożliwienia obsługi elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników oraz zapewnienia jego 
funkcjonalności zgodnie z regulaminem,  

b) przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu i umieszczonych w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników przez Polski Związek Piłki Nożnej z 
siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, przekazywanie tych danych osobowych 
podmiotom współpracującym z nim, w szczególności sponsorom Polskiego Związku Piłki Nożnej,  

 został poinformowany o prawie dostępu do treści jego danych osobowych, prawie ich poprawiania oraz o dobrowolności podania przez siebie danych osobowych, 

 wyraża, 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.), zgodę na 
wykorzystanie, w tym powielanie i rozpowszechnianie, swojego wizerunku, utrwalonego na fotografii załączonej do niniejszego 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, w związku z jego działalnością statutową oraz koniecznością umożliwienia obsługi elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników oraz 
zapewnienia jego funkcjonalności zgodnie z regulaminem.  

 zapoznał się z regulaminem dotyczącym rejestracji w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników oraz wydawania elektronicznych kart identyfikacyjnych, dostępnym na 
stronie http://zawodnicy.pzpn.pl i akceptuje treść jego postanowień, 

 podane w formularzu dane osobowe są zgodne z prawdą. 
 

Podpisując niniejszy formularz przedstawiciel ustawowy Zawodnika oświadcza, że: 

 zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dobrowolnie wyraża zgodę na: 
a) umieszczenie danych osobowych Zawodnika w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników oraz na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu 

przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, przekazywanie tych danych osobowych podmiotom 
współpracującym z nim, a w szczególności klubom sportowym korzystającym z elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników, członkom Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, podmiotom zarządzającym rozgrywkami sportowymi, w celu umożliwienia obsługi elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników oraz zapewnienia jego 
funkcjonalności zgodnie z regulaminem,  

b) przetwarzanie danych osobowych Zawodnika zawartych w formularzu i umieszczonych w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników przez Polski Związek Piłki 
Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, przekazywanie tych danych 
osobowych podmiotom współpracującym z nim, w szczególności sponsorom Polskiego Związku Piłki Nożnej,  

 został poinformowany o prawie dostępu do treści danych osobowych Zawodnika, prawie ich poprawiania oraz o dobrowolności podania tych danych osobowych, 

 zapoznał się z regulaminem dotyczącym rejestracji w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników oraz wydawania elektronicznych kart identyfikacyjnych, dostępnym na 
stronie http://zawodnicy.pzpn.pl i akceptuje treść jego postanowień, 

 podane w formularzu dane osobowe są zgodne z prawdą. 

   

  NAZWISKO: ……………………………………………………………………………     NR. IDENT. ZAWODNIKA: …………………………….….………… 

  IMIĘ/IMIONA: ……………………………………………………………………….     PESEL/NR PASZPORTU*: .…………………………………………… 

           Zawodnik              Klub 
 
 

 
  ……………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………….. 
                                     Podpis zawodnika składającego wniosek o wydanie karty      (Data, podpis(y), i pieczęć) 
                         Podpisy przedstawicieli ustawowych dla zawodników niepełnoletnich**  

 

miejsce na  

przyklejenie 

zdjęcia 
 

(zdjęcie musi być opisane na 

odwrocie: imię, nazwisko i 

numer formularza) 

Prosimy nie używać zszywacza! 

  

FORMULARZ REJESTRACYJNY ZAWODNIKA 

 


