
Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku 
      WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI  SĘDZIOWSKIEJ 

UPRAWNIAJĄCEJ  DO  PROWADZENIA ZAWODÓW 
W……………………………… W SEZONIE…………………….. 

 
1. Nazwisko i imię   ….................................................................................................................................... 
 
2. Data i miejsce urodzenia   …..................................................................................................................... 
 
3. Nr PESEL   …............................................................................................................................................. 
 
4. Miejsce zamieszkania / adres z kodem poczt., telefon dom./kom./e-mail/ 
 
……………………………………………………………………………..................................................................................... 
 
5. Wykształcenie ogólne   ………………………………………………….......................................................................  

1. Oświadczam , że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw  publicznych. Zobowiązuje się do rzetelnego 
wykonywania obowiązków sędziego piłki nożnej. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (nr telefonu, mail) przez Małopolski Związek Piłki Nożnej, w celu umożliwienia 
kontaktu oraz prowadzenia ze mną korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i 

rozpowszechnianie przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 2 3 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielamy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na 
następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci 
multimedialnej,  zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, publiczne wystawianie, wyświetlanie, 
odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym,  
b) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach, 
 

Data …………………………………..  Podpis………………………………… 

UWAGA: Do wniosku należy załączyć: 
a) dwa zdjęcia 
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej, 
c) kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem obowiązków sędziego, 
d) dokument potwierdzający wpłatę licencyjną. 

Decyzją Komisji Licencji Sędziowskich 
 
przyznano, przedłużono *  licencję sędziowską…………………………. nr……………………………. 
   
 na okres …………………………………….  z ważnością  do ………………………….............. 
 
Data…………………………………………..   Pieczęć 
 
Podpis ………………………………............….                                                                     *niepotrzebne  skreślić 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 Zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, 
s.1) informuję, że:  
12. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolski Związek Piłki Nożnej, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków.  
13.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem Małopolski Związek Piłki Nożnej, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków, adresem 
mailowym: iod@mzpnkrakow.pl   
14. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów międzynarodowego i krajowego prawa oraz Regulaminów dot. licencjonowanych sędziów jak i 
Regulaminów dyscyplinarnych, mających zastosowanie przy wykonywaniu czynności licencjonowanego sędziego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i f RODO.  
15. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  
e) wyrażona przez Panią/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  
f) konieczność realizacji przez Administratora danych obowiązków i uprawnień wynikających z umowy zawartej między stronami – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  
g) konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych wynikających z ustawy Kodeks cywilny oraz obowiązków związanych z rozliczeniami finansowymi, w tym 
podatkowymi – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  
h) prawnie uzasadniony interes Administratora danych związany z ewentualną koniecznością odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  
16. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych szczególnych kategorii oraz danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie 
przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO  
17. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w 
wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane 
Pani/Pana dane.  
18. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, jak 
również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania lub zakończenia umowy – zgodnie z ogólnym 
terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych.  
19. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.  
20. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
21. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepis prawa (wymóg ustawowy). 
22. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.  

                             
 
 
 

mailto:iod@mzpnkrakow.pl

