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DEKLARACJA 

Ja niżej podpisana(-y) deklaruję i potwierdzam, że: 

1. W pełni akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich postanowień Statutu, uchwał i regulaminów 
Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego (dalej „PZŁF”) jak również regulaminów i innych przepisów 
Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU), przyjętych do stosowania we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez PZŁF, w szczególności ustalających zasady współzawodnictwa w łyżwiarstwie figurowym 
oraz regulujących ustrój i organizację PZŁF. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad fair play i sportowej etyki w łyżwiarstwie figurowym. Zobowiązuję się 
odnosić z szacunkiem i godnością do wszystkich osób zaangażowanych w działalność PZŁF, jak również do 
wszystkich uczestników wydarzeń organizowanych przez PZŁF, a swym zachowaniem i wypowiedziami dawać 
świadectwo najwyższych standardów uczciwości, prawdy oraz etycznego i sportowego postępowania. 

3. Zapoznałam(-em) się z treścią, w pełni akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania Kodeksu Etyki PZŁF oraz 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZŁF. Oświadczam, że w pełni poddaję się jurysdykcji organów dyscyplinarnych 
PZŁF i zobowiązuję się do współpracy z PZŁF we wszelkich postępowaniach dyscyplinarnych na zasadach 
określonych w Statucie i Regulaminie Dyscyplinarnym PZŁF. 

4. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że w trakcie zawodów i innych wydarzeń organizowanych przez PZŁF 
wykonywane przez zawodników programy, jak również wszelkie zdarzenia towarzyszące zawodom i wydarzeniom, 
mogą być fotografowane, nagrywane i transmitowane lub retransmitowane w całości lub w części, tak przez PZŁF 
(np. za pośrednictwem kanału na YouTube) jak i przez podmiot trzeci, działający w porozumieniu i za zgodą PZŁF 
(np. przez telewizję). Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez PZŁF lub podmioty trzecie, działające w 
porozumieniu i za zgodą PZŁF, mojego wizerunku, utrwalonego w związku z organizowanymi przez PZŁF zawodami 
lub innymi wydarzeniami, w celu promocji łyżwiarstwa figurowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 
Zgoda obejmuje między innymi, lecz nie wyłącznie, takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku na 
stronie internetowej PZŁF, w portalach społecznościowych, w materiałach promocyjnych i informacyjnych, w 
transmisjach, retransmisjach lub magazynach sportowych w telewizji lub w portalach internetowych itp. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że wskazany adres e-mail będzie wykorzystywany przez PZŁF do kontaktu w sprawach 
związanych z posiadaną licencją, jak również w sprawach związanych z posiadanymi przeze mnie uprawnieniami. 

Data:  Własnoręczny podpis składającego deklarację:  

 

UWAGA!: Deklaracja jest dwustronna. Klauzula informacyjna znajduje się na drugiej stronie deklaracji. 
  

Imię i nazwisko:  

Płeć: o kobieta 
o mężczyzna 

Data urodzenia: ____-____-________ r. 

Funkcja: 
(zaznaczyć wszystkie) 

o Sędzia oceny / Sędzia główny 
o TC / TS / DRO 

o Trener (I / II / M) 
o Instruktor 

Adres e-mail:  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. Administrator danych osobowych wskazanych w niniejszej deklaracji jest Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego 

(PZŁF), ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa (kontakt mailowy: office@pfsa.com.pl). 
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu identyfikacji osób objętych jurysdykcją PZŁF w zakresie ustanawiania 

i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych w organizowanym przez Związek 
współzawodnictwie w łyżwiarstwie figurowym. Dane osobowe przetwarzane są również w celu przeprowadzenia 
zawodów w łyżwiarstwie figurowym, publikowania informacji o przebiegu i wynikach zawodów w łyżwiarstwie 
figurowym oraz w celu kontroli przestrzegania postanowień statutu PZŁF i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie1 oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO2 w związku z postanowieniami 
ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie1 oraz faktem uczestniczenia przez składającego deklarację 
w zorganizowanym szkoleniu w łyżwiarstwie figurowym lub w organizowanym przez PZŁF współzawodnictwie 
w łyżwiarstwie figurowym. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 3. 

5. Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym – pracownikom, członkom organów PZŁF oraz 
podmiotom współpracującym z administratorem danych w związku realizacją przez PZŁF obowiązków 
powierzonych ustawą oraz obowiązków statutowych. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom 
organizującym zawody w łyżwiarstwie figurowym. W zakresie określonym w przepisach PZŁF o organizacji 
współzawodnictwa w łyżwiarstwie figurowym dane osobowe takie jak imię i nazwisko będą publikowane na stronie 
internetowej PZŁF oraz mogą być publikowane na profilach w mediach społecznościowych. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe zawodnika będą także udostępniane sądom i organom 
administracji publicznej lub władzy. 

6. Składający deklarację ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody. Administrator danych przestanie przetwarzać dane w celach podanych powyżej, chyba że będzie w stanie 
wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i 
wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7. Składający deklarację ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO2 lub właściwych przepisów prawa polskiego. 

8. Dane osobowe składającego deklarację nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, 
w tym również nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Składający deklarację w każdej chwili ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, 
(w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. 

 
Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z powyższą klauzulą informacyjną. 

Data:  Własnoręczny podpis składającego deklarację:  

 
 
 
 

                                                        
1 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2017.1463 t.j. z późn. zm.) 
2 Rozporządzenie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO – (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
3 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j. z późn. zm.) 


