Załącznik nr 2 do Regulaminu Rozgrywek Drużynowych pod patronatem PZSQ
w sezonie 2018/2019 – Polska Liga Squasha
Zgłoszenie drużyny do Polskiej Ligi Squasha w sezonie 2018/2019
Nr licencji drużyny: .................................................................................................................................................................................
Nazwa drużyny: .........................................................................................................................................................................................
Obiekt, do którego przyporządkowana jest drużyna:
Nazwa obiektu: ...........................................................................................................................................................................
Miejscowość, ulica: ...................................................................................................................................................................
Strona www: ..................................................................................................................................................................................
Ilość kortów: ...................................................................................................................................................................................
(W przypadku zgłoszeń drużyn posiadających licencje klubowe, lokalizacja obiektu musi być
w tym samym Regionie co siedziba Klubu).
Kapitan drużyny:
Imię, nazwisko: ............................................................................................................................................................................
Tel. kont.: ...........................................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................................................
Dane do noty księgowej:
Nazwa firmy: ..................................................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................................................
NIP: .......................................................................................................................................................................................................
E-mail osoby kontaktowej w firmie: ………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie powinno być dostarczone do Biura PZSQ (biuro@polskisquash.pl) do dnia
wskazanego w komunikacie Polskiego Związku Squasha.
Warunkiem uczestnictwa w lidze jest uiszczenie w terminie opłaty licencyjnej, w kwocie
i terminie opisanych w Załączniku 4.
* do zgłoszenia należy załączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorem
PZSQ. Wniosek bez w/w zgody nie zostanie uwzględniony a dane osobowe w nim zawarte zostaną
usunięte.
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Skład drużyny męskiej / damskiej
(niepotrzebne skreślić)
Uwaga: – kolejność na liście powinna być zgodna z Regulaminem Rozgrywek Drużynowych Art. 5 pkt. 2.

Lp.

Imię

Nazwisko

Narodowość

Nr licencji

Ranking
PSA

Data
urodzenia
(rrrr-mm-dd)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Uzasadnienie rozstawienia zawodnika/czki którego ranking nie odpowiada realnej sile gry
(lub zawodnik/czka nie posiada rankingu PSA/PZSQ) - zgodnie z Regulaminem Rozgrywek
Drużynowych art. 5 pkt. 2:
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1.

Potwierdzamy, że zapoznaliśmy się z treścią regulaminu Polskiej Ligi Squasha
i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.

2.

Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych przez PZSQ.

Podpis właściciela
licencji drużynowej:

……………………………………………………………………………

Miejscowość, Data:

……………………………………………………………………………

Podpis kapitana
drużyny:

……………………………………………………………………………

Miejscowość, Data:

……………………………………………………………………………
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Skład drużyny juniorskiej chłopięcej / dziewczęcej
(niepotrzebne skreślić)
Wymagane jest wprowadzenie przynajmniej jednego juniora w każdej z kategorii wiekowych.

Kat.

Lp.

U11

1

POL

2

POL

3

POL

1

POL

2

POL

3

POL

1

POL

2

POL

3

POL

1

POL

2

POL

3

POL

1

POL

2

POL

3

POL

U13

U15

U17

U19

Imię

Nazwisko

Narodowość
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Nr licencji

Data urodzenia
(rrrr-mm-dd)

1.

Potwierdzamy, że zapoznaliśmy się z treścią regulaminu Polskiej Ligi Squasha
i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.

2.

Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych przez PZSQ.

Podpis właściciela
licencji drużynowej:

……………………………………………………………………………

Miejscowość, Data:

……………………………………………………………………………

Podpis kapitana
drużyny:

……………………………………………………………………………

Miejscowość, Data:

……………………………………………………………………………

©Komisja Techniczna PZSQ
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Oświadczenie właściciela licencji drużynowej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
zgłoszenia uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych do Polskiej Ligi Squasha.
1.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
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. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu drużyny do Polskiej Ligi Squasha w sezonie 2018/2019 tj. imię i
nazwisko przez Polski Związek Squasha z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000714718, REGON: 369334382, NIP: 5272835891 (dalej w treści „Administrator”) w
celu a) zgłoszenia drużyny do rozgrywek drużynowych Polskiej Ligi Squasha organizowanej pod
patronatem PZSQ b) uczestnictwa w rozgrywkach c) realizacji postanowień wynikających z Regulaminu
Rozgrywek Drużynowych pod patronatem PZSQ w sezonie 2018/2019 – Polska Liga Squasha (PLS) d)
realizacji celów statutowych PZSQ e) zapewnienia możliwości badań historycznych oraz prowadzenia
statystyki sportowej obejmujących swym zakresem dziedzinę sportu squash w Polsce (udział w zawodach,
wyniki, statystyki gier).
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1)
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych);
2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora wynikającego z:
a) art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2018.1263) tj. (organizowania
i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski, ustanawiania i realizacji reguł
sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym
przez związek);
b) Statutu PZSQ w szczególności § 8 ust. 1 (organizacji współzawodnictwa sportowego w sporcie
squasha oraz popularyzacja i rozwój sportu squasha); § 9 pkt. 2 (organizację i prowadzenie
współzawodnictwa sportowego w sporcie squasha;
c) zapobieganie oszustwom i dochodzenia roszczeń i zapobieganie roszczeniom przez okres objęty
przedawnieniem;
3. Wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie.
4. Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Udzielenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji celów określonych w ust.
1. Brak udzielenia zgody jej cofnięcie lub wniesienie sprzeciwu uniemożliwi realizację celów określonych
w ust. 1 i eliminację z rozgrywek drużynowych.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
6. W stosunku do danych osobowych nie będą podejmowania zautomatyzowane decyzje w tym
profilowanie.
7. Dane osobowe będą udostępniane organizatorowi sesji meczów drużynowych, podmiotom
współpracującym z organizatorem w celu ich realizacji, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa,
podmiotom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną, rozliczeniową, publikowanie wyników
sportowych, prowadzenie statystyki sportowej, prowadzenie systemu rankingowego; Ministerstwu
Sportu i Turystyki.
8. Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
9. Administrator przechowuje dane osobowe bezterminowo w celu zapewnienia możliwości badań
historycznych i statystycznych tej dziedziny sportu.
10. W kwestii danych osobowych należy kontaktować się: biuro@polskisquash.pl
11. Skargę na czynności przetwarzania danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Statut PZSQ znajduje się pod adresem:
https://polskisquash.pl/content/uploads/2018/04/polski_zwiazek_squasha-statut-1.pdf

………………….………………………………….………………………………………………………
(data i czytelny podpis udzielającego zgody)
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego dla celów w rozgrywkach drużynowych
(drużyny juniorskie) do Polskiej Ligi Squasha.
1.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych
osobowych własnych i osoby niepełnoletniej (dziecka):
…………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

2.

3.
1)
2)

4.
5.

6.
7.
8.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
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. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych moich i mojego dziecka zawartych w zgłoszeniu drużyny do Polskiej Ligi Squasha w sezonie
2018/2019 tj. imię i nazwisko, data urodzenia, narodowość, numer licencji przez Polski Związek Squasha z
siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714718, REGON:
369334382, NIP: 5272835891 (dalej w treści „Administrator”) w celu a) zgłoszenia drużyny do rozgrywek
drużynowych Polskiej Ligi Squasha organizowanej pod patronatem PZSQ b) uczestnictwa w rozgrywkach
c) realizacji postanowień wynikających z Regulaminu Rozgrywek Drużynowych pod patronatem PZSQ w
sezonie 2018/2019 – Polska Liga Squasha (PLS) d) realizacji celów statutowych PZSQ e) zapewnienia
możliwości prowadzenia badań historycznych oraz statystyki sportowej obejmujących swym zakresem
dziedzinę sportu squash w Polsce (udział w zawodach, wyniki, statystyki gier).
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych);
art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora wynikającego z:
a) art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2018.1263) tj. (organizowania
i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski, ustanawiania i realizacji reguł
sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym
przez związek);
b) Statutu PZSQ w szczególności § 8 ust. 1 (organizacji współzawodnictwa sportowego w sporcie
squasha oraz popularyzacja i rozwój sportu squasha); § 9 pkt. 2 (organizację i prowadzenie
współzawodnictwa sportowego w sporcie squasha;
c) zapobieganie oszustwom i dochodzenia roszczeń i zapobieganie roszczeniom przez okres objęty
przedawnieniem;
Wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f osobie, której dane dotyczą (rodzic/opiekun
prawny) przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie.
Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Udzielenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji celów określonych w ust.
1. Brak udzielenia zgody jej cofnięcie lub wniesienie sprzeciwu uniemożliwi realizację celów określonych
w ust. 1 i eliminację z rozgrywek drużynowych.
Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do danych osobowych swoich i dziecka, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
W stosunku do danych osobowych nie będą podejmowania zautomatyzowane decyzje w tym
profilowanie.
Dane osobowe będą udostępniane organizatorowi sesji meczów drużynowych, podmiotom
współpracującym z organizatorem w celu ich realizacji, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa,
podmiotom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną, rozliczeniową, publikowanie wyników
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9.
10.
11.
12.
13.

sportowych, prowadzenie statystyki sportowej, prowadzenie systemu rankingowego; Ministerstwu
Sportu i Turystyki.
Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
Administrator przechowuje dane osobowe bezterminowo w celu zapewnienia możliwości badań
historycznych i statystycznych tej dziedziny sportu.
W kwestii danych osobowych należy kontaktować się: biuro@polskisquash.pl
Skargę na czynności przetwarzania danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Statut PZSQ znajduje się pod adresem:
https://polskisquash.pl/content/uploads/2018/04/polski_zwiazek_squasha-statut-1.pdf

………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

Strona 8 z 10

Oświadczenie członka drużyny o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów zgłoszenia
uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych do Polskiej Ligi Squasha.
1.

2.
1)
2)

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
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. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu drużyny do Polskiej Ligi Squasha w sezonie 2018/2019 tj. imię i
nazwisko, data urodzenia, narodowość, numer licencji przez Polski Związek Squasha z siedzibą w
Warszawie, ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714718, REGON: 369334382, NIP:
5272835891 (dalej w treści „Administrator”) w celu a) zgłoszenia drużyny do rozgrywek drużynowych
Polskiej Ligi Squasha organizowanej pod patronatem PZSQ b) uczestnictwa w rozgrywkach c) realizacji
postanowień wynikających z Regulaminu Rozgrywek Drużynowych pod patronatem PZSQ w sezonie
2018/2019 – Polska Liga Squasha (PLS) d) realizacji celów statutowych PZSQ e) zapewnienia możliwości
prowadzenia badań historycznych oraz statystyki sportowej obejmujących swym zakresem dziedzinę
sportu squash w Polsce (udział w zawodach, wyniki, statystyki gier).
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych);
art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora wynikającego z:
a) art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2018.1263) tj. (organizowania
i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski, ustanawiania i realizacji reguł
sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym
przez związek);
b) Statutu PZSQ w szczególności § 8 ust. 1 (organizacji współzawodnictwa sportowego w sporcie
squasha oraz popularyzacja i rozwój sportu squasha); § 9 pkt. 2 (organizację i prowadzenie
współzawodnictwa sportowego w sporcie squasha;
c) zapobieganie oszustwom i dochodzenia roszczeń i zapobieganie roszczeniom przez okres objęty
przedawnieniem;
Wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie.
Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Udzielenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji celów określonych w ust.
1. Brak udzielenia zgody jej cofnięcie lub wniesienie sprzeciwu uniemożliwi realizację celów określonych
w ust. 1 i eliminację z rozgrywek drużynowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
W stosunku do danych osobowych nie będą podejmowania zautomatyzowane decyzje w tym
profilowanie.
Dane osobowe będą udostępniane organizatorowi sesji meczów drużynowych, podmiotom
współpracującym z organizatorem w celu ich realizacji, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa,
podmiotom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną, rozliczeniową, publikowanie wyników
sportowych, prowadzenie statystyki sportowej, prowadzenie systemu rankingowego; Ministerstwu
Sportu i Turystyki.
Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
Administrator przechowuje dane osobowe bezterminowo w celu zapewnienia możliwości badań
historycznych i statystycznych tej dziedziny sportu.
W kwestii danych osobowych należy kontaktować się: biuro@polskisquash.pl
Skargę na czynności przetwarzania danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Statut PZSQ znajduje się pod adresem:
https://polskisquash.pl/content/uploads/2018/04/polski_zwiazek_squasha-statut-1.pdf
………………….………………………………………….………………………………………………
(data i czytelny podpis udzielającego zgody)
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Oświadczenie kapitana drużyny o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów zgłoszenia
uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych do Polskiej Ligi Squasha.
1.

2.
1)
2)

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
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. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu drużyny do Polskiej Ligi Squasha w sezonie 2018/2019 tj. imię i
nazwisko, data urodzenia, narodowość, numer licencji przez Polski Związek Squasha z siedzibą w
Warszawie, ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714718, REGON: 369334382, NIP:
5272835891 (dalej w treści „Administrator”) w celu a) zgłoszenia drużyny do rozgrywek drużynowych
Polskiej Ligi Squasha organizowanej pod patronatem PZSQ b) uczestnictwa w rozgrywkach c) realizacji
postanowień wynikających z Regulaminu Rozgrywek Drużynowych pod patronatem PZSQ w sezonie
2018/2019 – Polska Liga Squasha (PLS) d) realizacji celów statutowych PZSQ e) zapewnienia możliwości
prowadzenia badań historycznych oraz statystyki sportowej obejmujących swym zakresem dziedzinę
sportu squash w Polsce (udział w zawodach, wyniki, statystyki gier).
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych);
art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora wynikającego z:
a) art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2018.1263) tj. (organizowania
i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski, ustanawiania i realizacji reguł
sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym
przez związek);
b) Statutu PZSQ w szczególności § 8 ust. 1 (organizacji współzawodnictwa sportowego w sporcie
squasha oraz popularyzacja i rozwój sportu squasha); § 9 pkt. 2 (organizację i prowadzenie
współzawodnictwa sportowego w sporcie squasha;
c) zapobieganie oszustwom i dochodzenia roszczeń i zapobieganie roszczeniom przez okres objęty
przedawnieniem;
Wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie.
Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Udzielenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji celów określonych w ust.
1. Brak udzielenia zgody jej cofnięcie lub wniesienie sprzeciwu uniemożliwi realizację celów określonych
w ust. 1 i eliminację z rozgrywek drużynowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
W stosunku do danych osobowych nie będą podejmowania zautomatyzowane decyzje w tym
profilowanie.
Dane osobowe będą udostępniane organizatorowi sesji meczów drużynowych, podmiotom
współpracującym z organizatorem w celu ich realizacji, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa,
podmiotom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną, rozliczeniową, publikowanie wyników
sportowych, prowadzenie statystyki sportowej, prowadzenie systemu rankingowego; Ministerstwu
Sportu i Turystyki.
Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
Administrator przechowuje dane osobowe bezterminowo w celu zapewnienia możliwości badań
historycznych i statystycznych tej dziedziny sportu.
W kwestiach danych osobowych należy kontaktować się:biuro@polskisquash.pl
Skargę na czynności przetwarzania danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Statut PZSQ znajduje się pod adresem:
https://polskisquash.pl/content/uploads/2018/04/polski_zwiazek_squasha-statut-1.pdf
………………….…………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis udzielającego zgody)
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