
Załącznik nr 4

UPOWAŻNIENIE DLA PRACOWNIKA KLUBU SPORTOWEGO  

do korzystania z Systemu Extranet

Klub sportowy działający pod nazwą: _____________________________________________    

z siedzibą w ____________________,  przy ul. _______________________________________,

wpisany do rejestru: _____________________________________________________________,

pod numerem KRS**: ___________________________________________________________,

sąd / organ rejestrowy*: __________________________________________________________  

___________________________________, REGON: _________________________________,  

NIP: _________________,  

właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej:__________________________________________,

dalej: Klub Sportowy, reprezentowany przez członka / członków* Zarządu  

_____________________________________________________________________________,  

uprawnionego/ych* do samodzielnej / łącznej* reprezentacji Klubu Sportowego,

upoważnia pracownika / współpracownika* Klubu Sportowego

imię i nazwisko:
_____________________________________________________________________________,

adres zamieszkania:
_____________________________________________________________________________,

PESEL:
_____________________________________________________________________________,

seria i numer dowodu osobistego / paszportu*:
_________________________________________________,

do  uzyskania  dostępu,  w  imieniu  Klubu  Sportowego,  do  Systemu  Extranet
w charakterze Pracownika  Klubu  Sportowego,  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie
Systemu  Extranet,  w  zakresie  następujących  modułów  Systemu  Extranet  oraz
powiązanych struktur bazodanowych:
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Piłkarski Klub Sportowy

Warszawie Sportowej 9/7

Krajowy Rejestr Sądowy

1122003344

Sąd Rejonowy w Warszawie

001122334

111-22-33-44

Warszawski Związek Piłki Nożnej

Wojciech Araszewski

Grzegorz Bramkarski

ul. Boczna 6/7

001122334456

ABC 123456

, 00-100 Warszawa



___________________________

członek Zarządu Klubu Sportowego

(podpis, data)

* właściwe zakreślić

** niewłaściwe skreślić

Wstaw X jeśli 
uprawnienie ma zostać 

nadane
Moduł Uprawnienie

Kluby Uprawnienia do administrowania użytkownikami klubu SL

Kluby Uprawnienia dla pracowników klubu SL

Kluby Uprawnienia do modułu transferów dla pracowników klubu SL

Kluby Uprawnienia do modułu wstępnych uprawnień dla pracowników klubu 
SL

Kluby Uprawnienie do modułu transferów przychodzących dla uż. klubowego 
SL

Klub Sportowy oświadcza jednocześnie, że:

zapoznał się z treścią  Regulaminu  Systemu  Extranet,  a  także  regulaminów  szczególnych
dotyczących funkcjonowania Systemu;

1.

akceptuje  postanowienia  Regulaminu  Systemu  Extranet,  a  także  regulaminów
szczególnych, o których mowa powyżej w ust. 1;

2.

zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu Systemu Extranet,
regulaminów  szczególnych  oraz  innych  regulacji  Polskiego  Związku  Piłki  Nożnej
związanych z funkcjonowaniem Systemu Extranet;

3.

będzie  przetwarzał  dane  zawarte  w  Systemie  Extranet,  a  także  wprowadzane  do  tego
Systemu  w  związku  z  działalnością  Klubu  Sportowego,  zgodnie  z  przepisami  prawa
powszechnie  obowiązującego  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w szczególności
przepisami:  

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)  (Dz.  U.  UE.  L.  z
2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);

1.

Ustawy z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2019  r.
poz. 1781).

2.

4.

w ramach swojej działalności wdrożył rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające
przetwarzanie  danych  osobowych,  w  tym  danych  zawartych  lub  wprowadzanych  do
Systemu  Extranet,  zgodnie  z  przepisami,  o  których  mowa  w  ust.  4  powyżej,  w
szczególności  zapewnił Pracownikowi  Klubu  Sportowego  środowisko  pracy  umożliwiające
przetwarzanie danych w zgodzie z tymi regulacjami.

5.

ponosi  odpowiedzialnoścć  za  działania  Pracownika  Klubu  Sportowego  związane
z przetwarzaniem  danych  w  ramach  Systemu  Extranet,  w  szczególności  zapewni,  aby
Pracownik Klubu Sportowego przetwarzał dane w Systemie Extranet  lub uzyskane z  tego
Systemu  zgodnie  z postanowieniami  regulaminów  i przepisów  prawa  powszechnie
obowiązującego, o których mowa powyżej.

6.

___________________________

członek Zarządu Klubu Sportowego**

(podpis, data)
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