ZGŁOSZENIE NA NABÓR KANDYDATÓW
NA SĘDZIEGO SPORTU ŻUŻLOWEGO
Proszę o przyjęcie mojego zgłoszenia na nabór KANDYDATÓW NA SĘDZIEGO SPORTU ŻUŻLOWEGO
Nazwisko i imię: ..............................................................................................................................................
Data urodzenia: ..............................................................................................................................................
Tel. kontaktowy: ...........................................E-mail: .......................................................................................
Adres korespondencyjny: ...............................................................................................................................
Wykształcenie (minimum średnie): ....................................................................................................................
Znajomość języka angielskiego: .......................................................................................................................
Potwierdzam znajomość regulaminów Polskiego Związku Motorowego (PZM) w zakresie sportu żużlowego oraz
właściwych regulaminów międzynarodowych.
Oświadczam, że nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art.
46-50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), lub określone w rozdziale
XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Ponadto oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
i korzystam z pełni praw publicznych.
Potwierdzam swój dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczno-psychotechniczne do pełnienia
funkcji sędziego.

......................................................................
Data i podpis wnioskodawcy
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych, przesłanych w odpowiedzi na nabór kandydatów na sędziów sportu żużlowego jest Polski Związek Motorowy (PZM)
z siedzibą w Warszawie (02-518), przy ul. Kazimierzowskiej 66.
2. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia naboru kandydatów na sędziów sportu żużlowego, a ich niepodanie uniemożliwi udział w naborze.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) sporządzenia protokołów z rozmów kwalifikacyjnych, szkoleń oraz egzaminów;
b) wydania identyfikatora uprawniającego do pełnienia funkcji stażysty w sporcie żużlowym, w tym zgłaszania do ubezpieczenia;
c) kierowania na specjalistyczne badania lekarskie oraz oceny zdolności do pełnienia danej funkcji na podstawie wyniku orzeczenia psychologicznego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań na
wniosek osoby, której dane dotyczą, związanych z uczestnictwem w naborze kandydatów na sędziego sportu żużlowego oraz całym procesie
kwalifikacyjnym.
5. PZM będzie przechowywał dane osobowe przez okres 1 roku, od dnia przejęcia zgłoszenia. Odrzucone zgłoszenia będą przechowywane do zakończenia
procesu naboru.
6. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to:
a) żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich
przetwarzaniu;
b) żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania;
c) żądania przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub
przesłania tego pliku innemu administratorowi;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez PZM.
7. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem można kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail: iod@pzm.pl

ZAŁĄCZNIKI:
– list motywacyjny zawierający informacje o posiadanych kwalifikacjach (np. licencjach) i nabytych umiejętnościach w sporcie
żużlowym

