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 przedział miejsc

Zakładany wynik przedział wyników

Miejsce

Kraj

Od:

Do:

Zakładane miejsce przedział miejsc

Zakładany wynik przedział wyników

1
2
START / STARTY KONTROLNY / KONTROLNE
l.p.

Nazwa imprezy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PODPISY:

…………………………………………………..
Zawodnik

……………………………………………………………………………………………
Nazwisko i imię trenera kadry narodowej / przewodniczącego komisji sportowej

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

Data i miejscowość………………….……………………………………..
Pan/Pani
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 oc hronie 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. Gilarska 5, 03-589 Warszawa, email: pzj@pzj.pl,
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 zak resie 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 usta lić, dochodzić od Pani/Pani roszczenia
wynikającego z zawartej umowy lub bronić się przed Pani/Pana roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, danych osobowych, kt óre 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 osobist ego, e-mail,
numer telefonu, a w przypadku Zawodnika dodatkowo jego stan zdrowia w zakresie zdolności do uprawiania jeździectwa, pr zebieg 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 związ ku 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 o raz inne podmioty uczestniczące w realizacji
Sportowego Planu Głównego, w tym Zawodnik odnośnie danych osobowych Właściciela Konia oraz Właściciel Konia odnośnie danych o sobowych 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 obsłu gę 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.
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8.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe przez okres, który jest potr zebny, 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 w skazany przez przepisy prawa,
m.in. przez przepisy ustawy o rachunkowości, przepisy dotyczące rozliczenia dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, prawa cywilnego do upływ u 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 obowiąz ków
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 przes zkód z naszej strony, prawo to ma
zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podsta wie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzon ej 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 danyc h 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.
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Niniejszą informacje otrzymałam/em, zapoznałam/em się z nią i zrozumiałam/em

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

Data i miejscowość………………….……………………………………..
Pan/Pani
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 o sób 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. Gilarska 5, 03-589 Warszawa, email: pzj@pzj.pl.
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).
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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, kt óre 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 dow odu 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 zwią zku 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 o sobowych 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 ustalenie m, 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 potr zebny, 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 w skazany przez przepisy prawa,
m.in. przez przepisy ustawy o rachunkowości, przepisy dotyczące rozliczenia dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, prawa cywilnego do upływu okresu prz edawnienia
roszczeń.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, Administrator będzi e 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,
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10.
11.

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 uż ywanym
formacie nadającym się do odczytu oraz prawo zlecenia przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi bez żadnych przes zkód z naszej strony, prawo to ma
zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawi e umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzon ej 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 danyc h 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.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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
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