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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PZP 

 

IMIĘ I NAZWISKO …………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA……………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRES …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TELEFON……………………………………………………… E-MAIL ……………………………………..………………..………………………………………… 

 

KLUB ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Związku Piłkarzy i zobowiązuję się do przestrzegania Statutu 

Związku, uczestnictwa w działaniach podejmowanych przez władze Związku i opłacania składek członkowskich w 

formie przelewu z mojego konta. 

Wysokość rocznej składki członkowskiej: 

Podstawowa:    24 PLN 

PREMIUM:   400 PLN 

Na podstawie niniejszej deklaracji niżej podpisany zawodowy piłkarz upoważnia Polski Związek Piłkarzy z siedzibą w Łodzi do: 
1) zbiorowego wykorzystywania mojego prawa do wizerunku (w tym między innymi imienia i nazwiska, pseudonimu, wizerunku, elementów wizualnych, numeru 
koszulki, głosu oraz wszelkich reprodukcji lub symulacji mojego wizerunku), udzielając licencji (w tym prawa do udzielania sublicencji) w celu korzystania z praw 
do wizerunku stronom trzecim w związku (ale nie wyłącznie) z ogólnoświatową produkcją, dystrybucją, użytkowaniem, marketingiem i reklamą interaktywnego 
oprogramowania rozrywkowego dla piłki nożnej, które obejmuje gry wideo, tokeny kolekcjonerskie i zbywalne, treści i online usługi i 
2) reprezentowania go w czynnościach prawnych lub dochodzeniach przeciwko jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organizacji, niezależnie od tego, czy jednej 
lub więcej, wynikających z nieuprawnionego korzystania z praw do wizerunku, reprezentowania go poza sądem i przed wszystkimi sądami, inicjowania (i 
odpowiadania na ) wszystkie roszczenia i zarzuty (w tym roszczenia odszkodowawcze) oraz prowadzenia wszystkich postępowań przez wszystkie etapy, aż do 
ostatecznego rozstrzygnięcia 
(1 i 2 dalej łącznie zwane „Prawami”), 
z poleceniem dla Polskiego Związku Piłkarzy udzielenia sublicencji holenderskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością FIFPro Commercial Enterprises BV (w 
Scorpius 161, 2132 LR, Hoofddorp, Holandia) („FIFPro-CE”) na eksploatację Prawa we własnym imieniu, w tym prawo FIFPro-CE do udzielania dalszych sublicencji 
stronom trzecim, aż do odwołania. 
 
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polski Związek Piłkarzy mieszczący się w Łodzi przy ul. Widzewskiej 69a. Przetwarzanie Państwa danych 
osobowych przez Polski Związek Piłkarzy odbywa się w ramach korzystania przez Państwa z usług związku. Państwa dane osobowe – zgodnie z obowiązującym 
prawem – Polski Związek Piłkarzy – będzie mógł przekazać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie firmy oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania. Osoby fizyczne, których dane dotyczą dysponują m. in. prawem żądania dostępu do danych, 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania 
z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia przez Polski Związek Piłkarzy działalności, 
jest niezbędność do wykonania umów oraz Państwa zleceń na świadczone usługi. 
 
 

 
……………………………………………                  …………………………………… 

                   (miejscowość i data)                                                     (podpis) 


