
Oświadczenie Trenera

imię i nazwisko

Nr PESEL:

adres zameldowania

adres e-mail, nr telefonu

I. Świadom... odpowiedzialności karnej z Art. 233. Kodeksu Karnego – niniejszym oświadczam, że:
(1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,
(2) nie był…… skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, o

którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193,
oraz rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

II. Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  ww.  danych  osobowych  na  potrzeby
rejestracji  i  uprawnienia  mnie  do  udziału  w  rozgrywkach  piłki  siatkowej  oraz  organizacji  i
przeprowadzenia  tych rozgrywek,  w tym wysyłanie  wiadomości  e-mail  wyłącznie  w zakresie
niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia rozgrywek.

III. Równocześnie zobowiązuję się do:
(1) czynnego uczestnictwa w konferencjach szkoleniowych dla Trenerów WZPS w Lublinie, innych

formach  procesu  szkolenia  oraz  doskonalenia  kwalifikacji  trenerów  organizowanych  przez
Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie lub Polski Związek Piłki Siatkowej,

(2) systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji trenerskich,
(3) przestrzegania  i  podporządkowania  się  postanowieniom  przepisów  sportowych,  statutów,

regulaminów  oraz  uchwałom i  decyzjom  organów  Wojewódzkiego  Związku  Piłki  Siatkowej
w Lublinie, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV)
oraz Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB)

(4) oraz do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej przed organami ww. organizacji.

.................................................................... .................................. ....................................................................
MIEJSCOWOŚĆ DATA CZYTELNY PODPIS

Administratorem  danych  osobowych  jest  Polski  Związek  Piłki  Siatkowej  w  Warszawie  (ul.  Puławska  383,  02-801
Warszawa) oraz Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie (ul.  Montażowa 16, 20-074 Lublin). Powyższe dane
zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia prawidłowej rejestracji Trenera w prowadzonej ewidencji oraz organizacji
i prowadzenia rozgrywek, w tym uprawnienia Trenera do udziału w rozgrywkach poprzez wydanie Certyfikatu Trenera.
Osobie, której dane zostały pozyskane w sposób opisany powyżej przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich
poprawiania oraz wszelkie uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. (Dz.U. nr 100 poz. 1024).
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