
 
D A N E  O S O B O W E  Z A W O D N I K A  

sport motocyklowy 
 
 

 
Nazwisko i imię:  ..........................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia:  ...........................................................................................  

Adres:  .........................................................................................................................  

Tel. kontaktowy:  ................................ E-mail: .............................................................  

Przynależność klubowa:  .............................................................................................  

 
 
 
 
 
  .......................................................................................................  
    Data i podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego 
 
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych podanych w druku danych osobowych będących załącznikiem do wniosku o przyznanie licencji wraz z ew. załącznikami 

jest Polski Związek Motorowy (PZM) z siedzibą w Warszawie (02-518), przy ul. Kazimierzowskiej 66; 
2. Podanie danych jest niezbędne do wydania przez PZM dokumentów, uprawniających do udziału w danym sporcie motorowym, a ich niepodanie uniemożliwi 

wydanie tych dokumentów. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) wydania oraz wznawiania dokumentów uprawniających do udziału w danej dyscyplinie sportu motorowego, w tym zgłaszania do ubezpieczenia; 
b) oceny zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu motorowego, na podstawie zaświadczenia lekarskiego i wyniku orzeczenia psychologicznego; 
c) wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ew. zgłaszania do zawodów/imprez; 
d) prowadzenia klasyfikacji danego cyklu, na podstawie wyników poszczególnych zawodów/imprez; 
e) potwierdzania przynależności klubowej; 
f) przyznawania tytułów mistrzowskich, gdy ma zastosowanie; 
g) powołania do kadry narodowej, gdy ma zastosowanie; 
h) podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

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 wydaniem dokumentu uprawniającego do udziału w danym sporcie motorowym  
oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zapewnienie PZM możliwości prawidłowego zarządzania 
i nadzorowania danym sportem motorowym. 

5. Odbiorcą danych osobowych będą np.:  
a) Międzynarodowe Federacje Sportowe, np. Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), European Motorcycling Union (FIM Europe), gdy zasadne; 
b) Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku wystawiania przez PZM zgody na udział w zawodach/imprezach; 
c) Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. w przypadku zgłoszenia przez PZM kadry narodowej lub w przypadku wystąpienia przez PZM z wnioskiem 

o przyznanie nagrody; 
d) Organizatorzy zawodów/imprez, w przypadku wydawania przez PZM zgody na udział w organizowanych przez nich zawodach/imprezach  

lub w przypadku wysyłania zgłoszenia do udziału w tych zawodach/imprezach; 
e) firmy ubezpieczeniowe, np. wystawiające polisy ubezpieczeniowe;  
f) firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji. 

6. Z uwagi na to, że dokumenty uprawniające do udziału w  zawodach sportów motorowych przyznawane są na czas nie określony, PZM będzie przechowywać 
dane osobowe - bezterminowo. 

7. 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) żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania;  
c) żądanie przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania 

tego pliku innemu administratorowi; 
d) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez PZM. 

8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem można kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail: iod@pzm.pl  
 

Wypełnia ZO/ZG PZM 

Nr przyznanej licencji 

 
 

Wkleić  
fotografię 

wnioskodawcy 
3,5 x 4,5 cm  

mailto:iod@pzm.pl


O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią :  

1. Komunikatu Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego l.dz. BST/M/Ż/S/K/T 
z dnia  21 grudnia 2022 r. dot. centralnego ubezpieczenia od NNW na rok 2023. 
 

2. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków II (1111) 
zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna 
Insurane Group uchwałą nr 9/03/2018 z dnia 06-03-2018 r. , wraz z Aneksem nr 1 
zatwierdzonym przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group nr 4/01  
z  dnia 10 stycznia 2019 roku, Obowiązkiem Informacyjnym ADO Compensa. 
     

3. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia COMPENSA VOYAGE II (19031)  
zatwierdzonych przez  Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna 
Insurance Group Uchwałą  nr 18/05/2019 z dnia 15-05-2019 roku, 
Obowiązkiem Informacyjnym ADO Compensa. 
 

4. Szczególnych warunków ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i transportu 
Załącznik  nr 1 do polisy typ 19031 numer 1360. 
 

 
 

Imię Nazwisko Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

        ………………………… 

             data 

 

 

 

 

*W przypadku zawodnika niepełnoletniego oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny 
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