
PRACA W LUBELSKIM  ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ – TRENER REPREZENTACJI LZPN 

Załącznik do dokumentów przy aplikowaniu o pracę. 

 

OŚWIADCZENIE 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, 

zgodnie   z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie                                                

z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

  

Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości: 

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Lubelski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Lublinie (dalej: LZPN),   

ul. I. Rzeckiego 21 8, 20-637 Lublin, z zastrzeżeniem, iż administratorem danych osób zarejestrowanych w systemie 

Extranet jest Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, Warszawa. 

2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych kontakt z administratorem jest możliwy                                                 

za pośrednictwem adresu  e-mail lubelski@zpn.pl  lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. 

3. Administrator może przetwarzać moje dane w celach związanych z procesem rekrutacji oraz do celów archiwalnych                     

w interesie publicznym (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji określonego zadania. Dane przetwarzane 

w oparciu   o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Dane przetwarzane w celu zawarcia                                  

i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Jeżeli będzie to konieczne, 

przetwarzanie może trwać do momentu wygaśnięcia stosownych obowiązków prawnych lub przedawnienia roszczeń 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, 

5. Moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do 

wykonania umowy lub wykonania zadania; organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do 

otrzymania moich danych osobowych: Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej; międzynarodowym strukturom piłki nożnej 

oraz zagranicznym federacjom piłkarskim; ubezpieczycielom, przedsiębiorstwom  przewozowym i pocztowym; 

podmiotom wykonującym działalność leczniczą. 

6. Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania odbywającego się podczas obowiązywania zgody), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przeze mnie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów statutowych LZPN jest obowiązkowe, 

podanie pozostałych danych osobowych, jest dobrowolne. 

9. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

  

  

…………………….………………………………. 

                        Podpis i data 
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