
                             Lublin, dn. …………2020 r.   

  

 

 

OŚWIADCZENIE  

związane z czynnym udziałem w wydarzeniach sportowych dotyczące własnej osoby  
  

 

 

Mając na uwadze stan epidemii w Polsce z powodu obecności wirusa SARS-CoV2 i zachorowań   

na COVID-19 od dnia 20 czerwca 2020 roku po wprowadzeniu ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW                          

z dnia 29 maja 2020 r. (uchylonego przez obecnie obowiązujące ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  

z dnia 19 czerwca 2020 r.) staje się możliwe podjęcie zorganizowanej aktywności sportowej, w odniesieniu:   

 

- do własnej osoby   
 

 

…………………………………………………………………………….……/………………………………………………………  

                            (imię, nazwisko sędziego - podać Lublin, lub Oddział: Biała Podlaska, Chełm, Zamość)  

 

 

Oświadczam, że niniejszym: 

  

1) wyrażam wolę czynnego udziału w wydarzeniach sportowych prowadzonych oraz organizowanych przez 

kluby (klub) Lubelskiego Związku Piłki Nożnej zgłaszające zapewnienie obsady sędziowskiej na mecz 

kontrolny/turniej,   

  
  

2) zrzekam się wszelkich roszczeń odszkodowawczych wobec Lubelskiego Związku Piłki Nożnej   

i klubów w razie zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 i/lub zachorowania na COVID-19 

stwierdzonego u mnie w bezpośrednim lub pośrednim związku z przystąpieniem do czynnego udziału                                  

w wydarzeniach sportowych organizowanych przez kluby Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.  

  
 
  

…………………..………………………………  

                          podpis *1  

  
 

UWAGA  
*1 - w  przypadku sędziego niepełnoletniego oświadczenie podpisują  rodzice lub opiekunowie prawni (imię, nazwisko)  

Oświadczenie obowiązuje od dnia 20 czerwca 2020 r.  

Oświadczenie powinno być przesłane na podane adresy mailowe wg decyzji Kolegium Sędziów LZPN  

 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Lubelski Związek Piłki Nożnej.  

2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

pod adresem lubelski@zpn.pl.  

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i organizowaniem sparingów,                                              

w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora                                      

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do miesiąca czasu po odwołaniu komunikatu o sparingach w czasie epidemii.  

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.  

5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie i zgodnie z art. 15-22 RODO.  

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl)  

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego celu.  
  

  
  

 


