
WZÓR- Wniosek o zakwalifikowanie na kurs Instruktora PZLA 

 
 
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający 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 informujemy, iż: 
 
 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w 
Warszawie. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email 
pzla@pzla.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się pod adresem e-mail: 
daneosobowe@pzla.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z 
dopiskiem „Dane Osobowe”. 

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody 
oraz w celu wykonania umowy w zakresie realizacji kursu, w celu: 
rekrutacji na kurs a także w celu realizacji kursu oraz dalszym procesie 
przetwarzania danych w celach statutowych Związku. 

ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające dane 
osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez 
administratora, jeśli jest to niezbędne dla realizacji celów przetwarzania 
określonych powyżej oraz podmioty, którym administrator udostępnia dane, 
jeśli jest to niezbędne do realizacji ww. celów lub wymagane ogólnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu 
rekrutacji, realizacji kursu oraz dalszym procesie wydawania kwalifikacji i 
licencji PZLA oraz przetwarzane w celach statutowych Związku oraz przez 
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji ww. 
celów. Dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres, jeśli wymagają 
tego obowiązujące przepisy prawa (np. przepisy podatkowe).  
 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
wyrażonej przed jej cofnięciem. 
 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 
uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale 
konieczne dla udziału w procesie rekrutacji; konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. 

 
Obowiązku informacyjnego proszę nie przysyłać wraz z wnioskiem do PZLA. 
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