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Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez 
administratora - Polski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 300 
(KRS 0000086623, REGON 000866544, NIP 5261673373) („PZTS”) w celach związanym  
z konkursem celem wyłonienia Trenera Kadry Narodowej Seniorek/Seniorów* („Konkurs”). 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27 kwietnia 2016 roku 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). 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jeżeli z jakichkolwiek 
powodów dane osobowe nie zostaną udostępnione, PZTS nie będzie w stanie zapewnić 
mojego udziału Konkursie. 

2. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym 
momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, 
natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

3. Dane osobowe będą wykorzystywane do własnego użytku PZTS. Odbiorcami danych mogą 
być osoby wchodzące w skład komisji Konkursu, podmioty zajmujące się obsługą 
informatyczną, prawną, księgową lub organizacyjną PZTS, a także Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, które sprawuje nadzór nad PZTS. Dane osobowe mogą być również 
udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

4. Z uwagi na charakter Konkursu dane osobowe mogą także zostać udostępnione publicznie 
w celach informacyjnych związanych z działalnością PZTS w formie sprawozdań, na 
portalach społecznościowych, stronie internetowej oraz w newsletterze PZTS. 

5. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
Konkursu, a w późniejszym okresie także w celach archiwalnych i informacyjnych. 

7. W każdym czasie mogę żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mam również prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę o kontakt w 
wybranej formie tj.: na adres email: pzts@pzts.pl lub w tradycyjnej formie papierowej na adres: 
Polski Związek Tenisa Stołowego, ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa. 

 

 

Data, miejscowość oraz czytelny podpis 


