Umowa Trójstronna
Umowa Trójstronna zwana dalej „Umową” zawarta w Warszawie w dniu ………………………………………..
pomiędzy:
Polskim Związkiem Jeździeckim z siedzibą w Warszawie; ul. Karola Miarki 11D (01-496 Warszawa), wpisanym
do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000100491, NIP:
1180027129, REGON: 000866478, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „PZJ”
a ………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko)
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………………………………………
PESEL ……………………….………… Telefon ……………………………e-mail …….…………………………..……
zwanym dalej „Zawodnikiem”
lub
Osoby niepełnoletnie reprezentowane są przez opiekunów prawnych:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Seria i numer dowodu osobistego …………………………………PESEL ……………..………………..….
Telefon …………………….. e-mail …………………………………………..
i
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Imię/Imiona i nazwisko/nazwiska lub nazwa firmy zam. / adres siedziby firmy)
Seria i numer dowodu osobistego/ Pesel ………………………………/ NIP ……………………….………………
Telefon ………………………………………………… e-mail …………………………..………………………
zwanym/-nych/ dalej „Właścicielem Konia”
określająca zasady członkostwa Zawodnika w Kadrze Narodowej.

§1. Wstęp
1.

Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron w zakresie uczestnictwa Zawodnika oraz
konia określonego w ust. 2 w Kadrze Narodowej i realizacji Sportowego Planu Głównego – 2019 w
jeździeckiej konkurencji:
………………………………………………….……………………………………………………………

2.

Zawodnik i Właściciel Konia niniejszym oświadczają, że Zawodnik w przypadku powołania do Kadry
Narodowej będzie miał do dyspozycji w startach wyznaczonych Sportowym Planem Głównym - 2019
następującego konia:
.………………………………..………………………………………………………….………………………
(Imię konia i numer FEI)

3.

Zawodnik niniejszym oświadcza, że reprezentuje barwy klubu:
……………………………………………………………………………………………………………………….

4.

Zawodnik oświadcza, że jego trenerem prowadzącym jest:
.…………………………………………………..Telefon …………………… email…………………………….

5.

6.

Zawodnik i Właściciel Konia oświadczają, że podpisali pomiędzy sobą umowę zapewniającą wyłączne
korzystanie z wymienionego w ust. 2 konia przez Zawodnika oraz określającą odpowiedzialność
Właściciela Konia i Zawodnika w przypadku odstąpienia Zawodnika lub Właściciela Konia od niniejszej
umowy.
Właściciel Konia oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem konia wskazanego w ust. 2. W przypadku,
gdy koń stanowi współwłasność, zwrot „Właściciel Konia” w niniejszej umowie oznacza wszystkich
współwłaścicieli.
§2. Przywileje wynikające z umowy

1.

Umowa nadaje Zawodnikowi zaszczytny tytuł Członka Kadry Narodowej, a dla Właściciela Konia jest
nobilitacją i podkreśleniem wartości sportowej konia.
2. Umowa otwiera przed parą zawodnik – koń możliwość zakwalifikowania się Reprezentacji Polski i udziału
w międzynarodowej imprezie mistrzowskiej, takiej jak Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata oraz
Igrzyska Olimpijskie w przypadku konkurencji Ujeżdżenie, Skoki przez Przeszkody i WKKW.
3. Oprócz nobilitacji i zaszczytu z tytułu reprezentowania Polski udział w międzynarodowej imprezie
mistrzowskiej podnosi wartość zawodnika, jego trenera oraz konia na międzynarodowym sportowym
rynku, a w przypadku konia i jego hodowcy również na międzynarodowym rynku hodowlanym.
4. Realizacja Planu stwarza szansę na udział w prestiżowych o bardzo dużej wartości sportowej zawodach
będących Startami Kontrolnymi. O prawo udziału w takich zawodach jako Startach Kontrolnych Związek
będzie zabiegał u organizatorów i w Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej między innymi poprzez
system „dzikich kart” przynależnych w pierwszym rzędzie parom przygotowującym się do
międzynarodowych imprez mistrzowskich.
5. Umowa stabilizuje między innymi pracę szkoleniową i realizacje Sportowego Planu Głównego poprzez
zwiększenie gwarancji dysponowania przez Zawodnika koniem przez cały okres przygotowawczy i
podczas Startu Głównego.
6. Umowa uwypukla rolę Właściciela Konia i główny wkład w osiągnięty wynik sportowy przez jego konia i
Zawodnika, któremu na mocy niniejszej umowy ten koń został powierzony.
7. Umowa formalizuje ogromny wkład i znaczącą rolę Właściciela Konia w tworzeniu i realizacji Sportowego
Planu Głównego, którego celem jest uzyskanie jak najlepszego wyniku sportowego dla Polski podczas
startu w międzynarodowej imprezie mistrzowskiej.
8. Umowa w przypadku awansu Zawodnika i Konia do reprezentacji Polski gwarantuje wyposażenie w
oficjalne stroje reprezentacji Polski.
9. Umowa stwarza możliwość zakupu przez PZJ dla Zawodnika i/lub Konia sprzętu jeździeckiego w miarę
przeznaczonych na ten cel środków PZJ, środków z dotacji ministerialnych, dodatkowych środków
pozyskanych na ten cel z MSiT oraz od sponsorów.
10. Umowa stwarza możliwość zakupu przez PZJ dla konia wskazanego w § 1 ust. 2 odżywek i suplementów
w miarę przeznaczonych na ten cel środków PZJ, środków ze środków PZJ, dotacji ministerialnych,
dodatkowych środków pozyskanych na ten cel z MSiT oraz od sponsorów.
11. Warunki otrzymania sprzętu jeździeckiego oraz odżywek i suplementów o których mowa w ust. 9 i 10
określa Zarząd PZJ
§3. Obowiązki wynikające z umowy

1.

2.
3.

4.

Zawodnik będzie powołany do kadry narodowej uchwałą Zarządu na podstawie Regulaminu Powoływania
do Kadry Narodowej i na podstawie podpisanej niniejszej umowy. Zawodnik będzie powołany do
reprezentacji Polski na międzynarodową imprezę mistrzowską na podstawie uchwały Zarządu i
Regulaminu Powoływania do Reprezentacji Polski.
Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Powoływania do Kadry Narodowej
i Regulaminu Powołania do Reprezentacji Polski. Zawodnik oraz Właściciel Konia oświadczają, że
zapoznali się z wyżej wymienionymi regulaminami.
Zawodnik oraz Właściciel konia podpisując niniejszą umowę jednocześnie oświadczają, że koń
wymieniony w §1 ust. 2 jest w pełnej dyspozycji zdrowotnej niezbędnej do realizacji Sportowego Planu
Głównego - 2019. Każda niedyspozycja zdrowotna konia i kontuzja muszą być formalnie zgłoszone
niezwłocznie (nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia udokumentowania) do trenera kadry narodowej
lub w przypadku braku trenera zatrudnionego przez PZJ do przewodniczącego komisji sportowej oraz do
dyrektora sportowego PZJ.
Zawodnik powołany do Kadry Narodowej jest zobowiązany poddawać się okresowym badaniom
lekarskim w celu uzyskania aktualnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym
bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym i odpowiednio wcześnie przesyłać je do biura
PZJ. Brak aktualnych badań okresowych powoduje automatyczne zawieszenie Zawodnika w prawach
członka Kadry Narodowej. Badania okresowe należy przeprowadzać przed upływem terminu ważności
poprzednich badań.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Zawodnik jest zobowiązany do załączenia do niniejszej umowy uzgodnionego z trenerem kadry
narodowej, a w przypadku braku trenera z przewodniczącym odpowiedniej komisji sportu Planu Startów
Kontrolnych Zawodnika. W przypadku wakatu na stanowisku trenera i/lub przewodniczącego komisji
sportowej Plan Startów Kontrolnych Zawodnika musi być uzgodniony z dyrektorem sportowym PZJ.
Plan Startów Kontrolnych Zawodnika oprócz wymienionego/-nych Startu/-ów Głównego/-ych zawiera
określone dla Startów Kontrolnych daty i miejsca oraz kategorie zawodów międzynarodowych o stopniu
trudności zbliżonym do stopnia trudności do Startu Głównego Sportowego Planu Głównego – 2019.
Ponadto Plan Startów Kontrolnych zawiera zarówno dla Startów Głównych jak Startów Kontrolnych
przedziały zaplanowanych do zajęcia miejsc oraz przedziały zaplanowanych do osiągniecia wyników.
Wyniki uzyskane w startach kontrolnych są podstawą do wydania przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy
Instytutu Sportu formalnej opinii dla Ministerstwa i Sportu. W przypadku pozytywnej opinii Start Główny
Sportowego Planu Głównego - 2019 będzie dofinasowany ze środków ministerialnych.
Plan Startów Kontrolnych Zawodnika nie musi być zatwierdzony przez Właściciela Konia, natomiast musi
być podpisany odpowiednio przez: Zawodnika oraz trenera kadry narodowej lub przewodniczącego
komisji sportowej, a w przypadku wakatu na stanowisku trenera i/lub przewodniczącego komisji sportowej
przez dyrektora sportowego PZJ. Plan Startów Kontrolnych jest dokumentem stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część.
Każda rezygnacja ze startu kontrolnego wyznaczonego w Planie Startów Kontrolnych Zawodnika musi
być zgłoszona formalnie przez Zawodnika do biura PZJ drogą mailową na adres pzj@pzj.pl z opcją do
wiadomości na adres konrad.rychlik@pzj.pl w terminie co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem startu
kontrolnego i co najmniej 1 dzień przed terminem ostatecznych zgłoszeń na zawody dokonywanych za
pośrednictwem biura PZJ przez FEI Entry System.
Przekroczenie terminów wskazanych w ust. 9 w sytuacji, gdy spowoduje to utratę kwoty dofinasowania
ministerialnego przyznanego Zawodnikowi na start kontrolny w jego zatwierdzonym preliminarzu lub gdy
spowoduje obciążenie PZJ przez organizatora zawodów za wycofanie się po terminie ostatecznych
zgłoszeń skutkować będzie obowiązkiem zwrotu tych kwot przez Zawodnika do PZJ.
Wycofanie się ze startu kontrolnego z powodów kontuzji lub choroby konia po terminach wskazanych w
ust 9. udokumentowane przez lekarza weterynarii zaakceptowanego przez trenera kadry narodowej,
przewodniczącego komisji sportowej lub dyrektora sportowego będzie skutkować odstąpieniem przez
PZJ od roszczeń wobec Zawodnika, o których mowa w ust. 10. Również w przypadku kontuzji lub
choroby Zawodnika udokumentowanej zwolnieniem lekarskim typu L4, a także w przypadku zdarzenia
losowego uwiarygodnionego stosownymi dokumentami mających miejsce po terminach wskazanych w
ust. 9 PZJ odstąpi od roszczeń, o których mowa w ust. 10.
Każda rezygnacja ze startu kontrolnego w Planie Startów Kontrolnych Zawodnika, o której mowa w ust. 9
wymaga, o ile to możliwe, wyznaczenia przez Zawodnika nowego startu kontrolnego. Nowy start
kontrolny jest formalnie zgłaszany do biura PZJ przez trenera kadry narodowej lub w przypadku jego
braku przewodniczącego komisji sportowej w terminie co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem nowego
startu kontrolnego i co najmniej 1 dzień przed terminem ostatecznych zgłoszeń na zawody będące
nowym startem kontrolnym. W przypadku wakatu na stanowisku trenera i/lub przewodniczącego
zawodnik nowy start kontrolny zgłasza do dyrektora sportowego PZJ.
Ostatni Start Kontrolny przed Startem Głównym jest obowiązkowy.
§4. Warunki dofinasowania

1.

2.

3.
4.

Starty Kontrolne i Starty Główne są dofinansowywane. Liczba miejsc dofinasowanych podczas startów
kontrolnych jest co najwięcej równa ilości miejsc przewidzianych dla reprezentacji kraju w Starcie
Głównym. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZJ może odstąpić od tej zasady. Dofinasowane są
również szkolenia/konsultacje członków kadry narodowej, jeżeli są przewidziane w Sportowym Planie
Głównym – 2019.
Wysokość dofinasowania Startów Kontrolnych, szkoleń/konsultacji i Startu Głównego jest uzależniona
od sportowej jakości założeń wynikowych w przyjętych w Startach Głównych ujętych w Sportowym
Planie Głównym - 2019 oraz posiadanych przez PZJ środków na ten cel. Podziału środków
ministerialnych pomiędzy konkurencje dokonuje poprzez przyjęcie w tej sprawie uchwały Zarząd PZJ.
Oceny jakości założeń wynikowych w Startach Głównych dokonuje Zarząd PZJ po uprzednim
zaopiniowaniu przez trenera kadry narodowej lub przewodniczącego komisji sportu i dyrektora
sportowego PZJ.
Kwalifikacji Zawodników i koni na miejsca dofinansowane w Startach Kontrolnych oraz
szkoleniach/konsultacjach dokonuje najpóźniej na dwa tygodnie przed ich terminem trener kadry
narodowej lub w przypadku braku trenera kadry narodowej przewodniczący komisji sportowej. W
przypadku wakatu na stanowisku trenera i/lub przewodniczącego komisji sportowej kwalifikacji dokonuje
dyrektor sportowy PZJ. Głównym decydującym czynnikiem jest bieżąca forma sportowa Zawodnika i
konia. Kwalifikacja musi być zgłoszona formalnie drogą mailową na adres pzj@pzj.pl z opcją do
wiadomości na adres konrad.rychlik@pzj.pl.
§5. Warunki wycofania się z realizacji postanowień umowy

1.

W przypadku, gdy Właściciel Konia wycofa z udziału w Sportowym Planie Głównym- 2019 lub sprzeda
przed zakończeniem Startu Głównego – 2019 konia, o którym mowa w § 1 ust. 2, to jest zobowiązany do
zwrócenia PZJ wszystkich kosztów poniesionych przez PZJ na dofinansowanie udziału pary ZawodnikKoń w akcjach Sportowego Planu Głównego PZJ - 2019. Koszty będą wyliczone na podstawie

2.

3.
4.

5.

dokumentów związanych z dofinasowaniem Sportowego Planu Głównego-2019. Zwrot wyżej
wymienionych kosztów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania Właścicielowi
konia do zwrotu tych kosztów.
Nieuzasadniona odmowa startu przez Zawodnika (nie dotyczy przypadków opisanych w § 3 ust. 9 i 11)
w startach kontrolnych – może skutkować odwołaniem Zawodnika z Kadry Narodowej oraz obowiązkiem
zwrotu przez Zawodnika dotychczas poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wezwania Zawodnika do zwrotu tych kosztów.
Restrykcje z ust. 1 i 2 nie dotyczą koni, które nie są objęte finansowaniem PZJ oraz nie dotyczą sytuacji,
gdy nowy właściciel konia oraz Zawodnik podpiszą z PZJ umowę o takiej samej treści jak niniejsza
umowa.
Wycofanie konia określonego w § 1 ust. 2 z realizacji Sportowego Planu Głównego - 2019 przez
Właściciela Konia lub sprzedaż tego konia skutkuje również odwołaniem Zawodnika z Kadry Narodowej,
chyba że ten sam właściciel konia lub nowy właściciel konia oraz Zawodnik podpiszą z PZJ umowę o
takiej samej treści jak niniejsza umowa dotyczącą innego konia zaakceptowanego przez trenera kadry
narodowej lub przewodniczącego komisji sportowej i dyrektora sportowego PZJ do realizacji Sportowego
Planu Głównego - 2019.
Postanowienie wskazane w ust. 4 nie dotyczy sytuacji, w której Zawodnik został powołany do Kadry
Narodowej z więcej niż jednym koniem.
§6 Postanowienia końcowe

1.

Umowa zostaje zawarta na czas do zakończenia Startu Głównego, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku, gdy
Właściciel Konia nie sprzeda po realizacji Sportowego Planu Głównego - 2019 konia, o którym mowa w par. 1 ust 2
Zawodnik pozostaje członkiem kadry narodowej do końca 2019 roku.
2. W razie odwołania przez Zarząd Zawodnika z Kadry Narodowej umowa przestaje obowiązywać, co nie wpływa na
prawo domagania się przez PZJ zwrotu kosztów w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.
3. W przypadku rezygnacji Zawodnika z Członkostwa w Kadrze Narodowej bez uzasadnionej przyczyny przed
zakończeniem Startu Głównego Zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia PZJ wszystkich kosztów poniesionych
przez PZJ na dofinansowanie udziału pary Zawodnik - koń w akcjach Sportowego Planu Głównego PZJ - 2019.
Koszty będą wyliczone na podstawie dokumentów związanych z dofinasowaniem Sportowego Planu Głównego-2019.
Zwrot wyżej wymienionych kosztów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania Właścicielowi
konia do zwrotu tych kosztów.
Oceny czy przyczyna rezygnacji była nieuzasadniona dokonuje Zarząd PZJ, mając na uwadze okoliczności danego
przypadku, w szczególności czy przyczyna rezygnacji była uzasadniona okolicznościami zawinionymi przez
Zawodnika.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisy i regulaminy Polskiego Związku Jeździeckiego, Międzynarodowej
Federacji Jeździeckiej oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności,
chyba że umowa stanowi inaczej.
6. Strony zobowiązują do rozstrzygania wszystkich sporów w sposób polubowny, czyniąc sobie wzajemne ustępstwa.
7. W razie braku polubownego rozwiązania sporu, strony postanawiają, że sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu,
będzie sąd właściwy dla siedziby PZJ.
8. Wszelka korespondencja wysłana przez PZJ na adres Zawodnika oraz na adres Właściciela Konia wskazany w
niniejszej umowie nieodebrana, pomimo awizowania jej przez pocztę, będzie traktowana jak korespondencja
odebrana
9. Zawodnik oraz Właściciel Konia wyrażają zgodę na publikowanie przez PZJ na stronie internetowej Związku
wysokości dofinansowania udzielonego przez PZJ na podstawie niniejszej umowy wraz z wyszczególnieniem na co
zostało przeznaczone udzielone dofinasowanie.
10. Brak członkostwa w Kadrze Narodowej nie wyklucza startu w Reprezentacji Polski podczas konkursów o Puchar
Narodów, jednak bez dofinansowania ze środków ministerialnych przewidzianych w niniejszej umowie. Start w
Pucharze Narodów może mieć miejsce na formalny wniosek Trenera Kadry Narodowej.
11. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
12. Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zawodnika i Właściciela Konia, przekazywana Zawodnikowi i Właścicielowi Konia na podstawie art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) - RODO.

Podpisy:

PZJ
……………………………

Zawodnik/Opiekun prawny
…………………………………

……………………………
Właściciel/-le/ Konia
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….
(w przypadku firmy imię i nazwisko osoby/osób/ upoważnionej/-nych/ do reprezentacji oraz podpisy tych osób)

PLAN STARTÓW KONTROLNYCH ZAWODNIKA
Załącznik nr 1 do Umowy Trójstronnej zawartej pomiędzy PZJ – Zawodnikiem i Właścicielem
Konia

………………………………………..

…...........................

…………………

……………………………

Nazwisko i imię Zawodnika

Imię konia

Konkurencja

Kategoria wiekowa

START / STARTY GŁÓWNY/ GŁÓWNE
l.p.

Nazwa imprezy

Miejsce

Kraj

Od:

Do:

Zakładane miejsce
w klasyfikacji
końcowej - określić
przedział miejsc

Zakładane zadanie
wynikowe – określić
przedział wyników

Miejsce

Kraj

Od:

Do:

Zakładane miejsce
w klasyfikacji
końcowej - określić
przedział miejsc

Zakładane zadanie
wynikowe – określić
przedział wyników

1
2
3

STARTY KONTROLNE

l.p.

Nazwa imprezy

1
2
3
4
5

PODPISY:

…………………………
Podpis Zawodnika

………………………………………………….

………...............................

Nazwisko i imię trenera kadry narodowej /

Podpis trenera kadry narodowej,

w przypadku braku trenera kadry narodowej

a w przypadku braku trenera kadry narodowej

przewodniczącego komisji sportowej

- przewodniczącego komisji sportowej
a w przypadku wakatu na stanowisku trenera
i przewodniczącego – dyrektora sportowego PZJ

Załącznik nr 2 do umowy trójstronnej - Klauzula informacyjna RODO dla Zawodnika i Właściciela Konia
Data i miejscowość………………….……………………………………….

Pani/Pan
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA ZAWODNIKA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – zwanym
dalej RODO informuję, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Jeździecki z siedzibą w
Warszawie, ul. Karola Miarki 11D, 01-496 Warszawa, e-mail: pzj@pzj.pl, tel. +48 22 417 67 00.
2.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

1) zawarcia, wykonywania i zakończenia zawartej przez Panią/Pana umowy trójstronnej dotyczącej praw i obowiązków
Zawodnika w zakresie uczestnictwa Zawodnika oraz konia w Kadrze Narodowej i realizacji Sportowego Planu Głównego
w jeździeckiej konkurencji ……………………………………………… oraz praw i obowiązków Właściciela konia w
związku z uczestnictwem jego Konia w Kadrze Narodowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przetwarzanie danych osobowych, które
pozwolą ustalić, dochodzić od Pani/Pani roszczenia wynikającego z zawartej umowy lub bronić się przed Pani/Pana
roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, danych osobowych, które pozwolą wykazać fakty na wypadek zaistnienia
prawnej potrzeby ich wykazania.
3.
Przetwarzaniu podlegają następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego, e-mail, numer telefonu, a w przypadku Zawodnika dodatkowo jego
stan zdrowia w zakresie zdolności do uprawiania jeździectwa, przebieg dotychczasowej i bieżącej kariery sportowej,
przynależność klubowa.
Przetwarzania powyższych danych o stanie zdrowia Zawodnika jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
i c RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. b RODO
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także podmioty
organizujące zawody konne, zgrupowania/konsultacje oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji Sportowego
Planu Głównego, w tym Zawodnik odnośnie danych osobowych Właściciela Konia oraz Właściciel Konia odnośnie
danych osobowych Zawodnika, oraz inne uprawnione na podstawie przepisów prawa podmioty.
5.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także podmioty dostarczające przesyłki kurierskie i
pocztowe w zakresie niezbędnych do przekazania Pani/Panu korespondencji od Administratora, a także banki
dokonujące wzajemnych rozliczeń oraz podmioty wykonujące obsługę informatyczną Administratora, firmy
ubezpieczeniowe, firmy szkoleniowe.
6.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty działające w imieniu i na rzecz
Administratora w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami wynikającymi z zawartej
umowy, jeśli takie roszczenia powstaną.
7.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań
statutowych o zasięgu międzynarodowym oraz realizacją Sportowego Planu Głównego może być Międzynarodowa
Federacja Jeździecka (fr. Fédération Équestre Internationale, FEI), która ma swoją siedzibę w Szwajcarii w mieście
Lozanna, tj. do państwa trzeciego,
które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony tych danych.
8.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane
osobowe przez okres, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczone cele wskazane w punkcie 2. Po tym
okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy, a
następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa, m.in. przez przepisy ustawy o rachunkowości, przepisy
dotyczące rozliczenia dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, prawa cywilnego do upływu okresu przedawnienia
roszczeń.
W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, Administrator będzie
przechowywał Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej aniżeli jest to konieczne ze względu na
cele określone w punkcie 2.
9. Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii - korzystając z tego prawa ma Pani/Pan
możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
b) prawo sprostowania danych - korzystając z tego prawa ma Pani/Pan zgłosić konieczność poprawienia
niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
c) prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa ma Pani/Pan złożyć wniosek o usunięcie danych. W
przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy
dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej
administratorowi,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o jego
ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości, przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku
możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających
ograniczenie przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych – korzystając z tego prawa ma Pani/Pan prawo do otrzymania danych w postaci
usystematyzowanej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu oraz prawo zlecenia przesłania tych
danych bezpośrednio innemu podmiotowi bez żadnych przeszkód z naszej strony, prawo to ma zastosowanie jedynie w
przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie
dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po
rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej
podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które
według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
g) prawo cofnięcia zgody odnośnie danych na przetwarzanie, których wyraził/a Pani/Pan zgodę w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem.
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy.
10.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z zawarciem umowy określonej punkcie 2 jest
dobrowolne jednak skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Żądania w zakresie przysługujących Pani/Panu praw, a także zapytania i wnioski w zakresie ochrony Pani/Pana danych
osobowych może Pani/Pan kierować do Administratora w formie pisemnej na adres podany w punkcie 1 lub na email
Administratora podany w punkcie 1.
Niniejszą informacje otrzymałam/em, zapoznałam/em się z nią i zrozumiałam/em

………………………………….…………………………………………….……………
czytelny podpis Zawodnika

Data i miejscowość………………….……………………………………..

Pani/Pan
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA WŁAŚCICIELA KONIA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – zwanym
dalej RODO informuję, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Jeździecki z siedzibą w
Warszawie, ul. Karola Miarki 11D, 01-496 Warszawa, e-mail: pzj@pzj.pl, tel. +48 22 417 67 00.
2.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

1) zawarcia, wykonywania i zakończenia zawartej przez Panią/Pana umowy trójstronnej dotyczącej praw i obowiązków
Zawodnika w zakresie uczestnictwa Zawodnika oraz konia w Kadrze Narodowej i realizacji Sportowego Planu Głównego
w jeździeckiej konkurencji ……………………………………………… oraz praw i obowiązków Właściciela konia w
związku z uczestnictwem jego Konia w Kadrze Narodowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przetwarzanie danych osobowych, które
pozwolą ustalić, dochodzić od Pani/Pani roszczenia wynikającego z zawartej umowy lub bronić się przed Pani/Pana
roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, danych osobowych, które pozwolą wykazać fakty na wypadek zaistnienia
prawnej potrzeby ich wykazania.
3.
Przetwarzaniu podlegają następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego, e-mail, numer telefonu, a w przypadku Zawodnika dodatkowo jego
stan zdrowia w zakresie zdolności do uprawiania jeździectwa, przebieg dotychczasowej i bieżącej kariery sportowej,
przynależność klubowa.
Przetwarzania powyższych danych o stanie zdrowia Zawodnika jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
i c RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. b RODO
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także podmioty
organizujące zawody konne, zgrupowania/konsultacje oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji Sportowego
Planu Głównego, w tym Zawodnik odnośnie danych osobowych Właściciela Konia oraz Właściciel Konia odnośnie
danych osobowych Zawodnika, oraz inne uprawnione na podstawie przepisów prawa podmioty.
5.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także podmioty dostarczające przesyłki kurierskie i
pocztowe w zakresie niezbędnych do przekazania Pani/Panu korespondencji od Administratora, a także banki
dokonujące wzajemnych rozliczeń oraz podmioty wykonujące obsługę informatyczną Administratora, firmy
ubezpieczeniowe, firmy szkoleniowe.
6.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty działające w imieniu i na rzecz
Administratora w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami wynikającymi z zawartej
umowy, jeśli takie roszczenia powstaną.
7.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań
statutowych o zasięgu międzynarodowym oraz realizacją Sportowego Planu Głównego może być Międzynarodowa
Federacja Jeździecka (fr. Fédération Équestre Internationale, FEI), która ma swoją siedzibę w Szwajcarii w mieście
Lozanna,
tj.
do
państwa trzeciego,
które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony tych danych.
8.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane
osobowe przez okres, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczone cele wskazane w punkcie 2. Po tym
okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy, a
następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa, m.in. przez przepisy ustawy o rachunkowości, przepisy
dotyczące rozliczenia dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, prawa cywilnego do upływu okresu przedawnienia
roszczeń.
W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, Administrator będzie
przechowywał Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej aniżeli jest to konieczne ze względu na
cele określone w punkcie 2.
9. Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii - korzystając z tego prawa ma Pani/Pan
możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
b) prawo sprostowania danych - korzystając z tego prawa ma Pani/Pan zgłosić konieczność poprawienia
niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
c) prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa ma Pani/Pan złożyć wniosek o usunięcie danych. W
przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy
dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej
administratorowi,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o jego
ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości, przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku
możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających
ograniczenie przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych – korzystając z tego prawa ma Pani/Pan prawo do otrzymania danych w postaci
usystematyzowanej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu oraz prawo zlecenia przesłania tych
danych bezpośrednio innemu podmiotowi bez żadnych przeszkód z naszej strony, prawo to ma zastosowanie jedynie w
przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie
dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po
rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej
podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które
według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
g) prawo cofnięcia zgody odnośnie danych na przetwarzanie, których wyraził/a Pani/Pan zgodę w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem.
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy.
10.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z zawarciem umowy określonej punkcie 2 jest
dobrowolne jednak skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Żądania w zakresie przysługujących Pani/Panu praw, a także zapytania i wnioski w zakresie ochrony Pani/Pana danych
osobowych może Pani/Pan kierować do Administratora w formie pisemnej na adres podany w punkcie 1 lub na email
Administratora podany w punkcie 1

Niniejszą informacje otrzymałam/em, zapoznałam/em się z nią i zrozumiałam/em

………………………………….…………………………………………….……………
czytelny podpis Właściciela Konia

