
Polski Związek Piłkarzy 

ul. Widzewska 69a, 92-308 Łódź, KRS 0000084685 
tel. +48 42 673 00 92, fax +48 42 672 53 85, e-mail: kontakt@pzp.info.pl, www.pzp.info.pl  
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Bank PeKaO S.A. IX Oddział w Łodzi, 93 1240 3086 1111 0000 3479 8276         

 

 

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 

 

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania moim Wizerunkiem, m.in. obejmującym moje 

imię, nazwisko, postać, cechy charakterystyczne i wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie 

przez Polski Związek Piłkarzy prawa do mojego Wizerunku zbiorowo z Wizerunkami innych 

profesjonalnych piłkarzy, z prawem do przeniesienia Wizerunku na podmioty funkcjonujące w 

ramach struktury FIFPro i reprezentowania moich interesów w tym zakresie. 

 

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) 


