
Załącznik 2  
do Regulaminu Kariera Dwutorowa Student-Sportowiec 

 
 

 

POTWIERDZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO KLUBU SPORTOWEGO 
 
Na podstawie Regulaminu Kariera Dwutorowa Student-Sportowiec potwierdzam 

przynależność zawodnika:  
 

nazwisko  

imię  

dyscyplina sportu  

nr licencji zawodniczej  

data ważności licencji  

 
do Klubu sportowego:  
 

nazwa klubu sportowego  

przynależność klubu do związku 
sportowego 

 

nr licencji klubowej  

imię i nazwisko trenera  

nr telefonu  

e-mail  

osoby do kontaktu ws. Programu  

 
 
 

 

___________________________  
pieczęć klubu 
 
 
 

____ – ____ – 20______________________________________  
data i czytelny podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji 

klubu 

 

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  
Na podstawie Rozporządzenia 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, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. administratorem danych osobowych uzyskanych w celu realizacji Programu będzie Wyższa Szkoła 

Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza  49, 15-249 

Białystok, zwanego dalej WSWFiT  
2. dane uzyskane w związku z realizacją Programu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

do czasu wycofania zgody w celu realizacji Programu Kariera Dwutorowa Student-Sportowiec,  
3. dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w poniższym zakresie:  

3.1.  imię i nazwisko trenera;  
3.2.  numer telefonu trenera;  



3.3.  e-mail trenera;  
3.4.  kierunek i rok studiów;  
3.5.  osoby do kontaktu z klubu  

4. prawo do wycofania zgody przysługuje w każdym czasie,  
5. Trenerowi przysługują prawa, które zrealizujemy na wniosek o:  

5.1.  żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,  
5.2.  żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
5.3.  sprzeciw wobec przetwarzania,  
5.4. przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego 

administratora.  
6. Podanie przez trenera Uczestnika Programu danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania nie 

rodzi żadnych skutków poza uniemożliwieniem nam dokonania publikacji materiałów.  
7. Trenerowi Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  
8. Dane osobowe trenera Uczestnika udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądom, w 

zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi  WSWFiT 

współpracuje w zakresie usług prawnych. 

9. Na dzień zbierania danych osobowych trenera Uczestnika nie planujemy przekazywać ich poza EOG 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o 

czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem. 

10. kontakt z WSWFiT w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w 

związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: 

wswfit@wswfit.com.pl. 
 
 
 
 
 

 

 


