
W N I O S E K   O   P R Z Y Z N A N I E   L I C E N C J I 
                            S Ę D Z I E G O   S P O R T U   S A M O C H O D O W E G O 
 

Proszę o przyznanie LICENCJI SĘDZIEGO SPORTU SAMOCHODOWEGO klasy II 

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

Data urodzenia:   ...............................................................................................................  

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

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

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Motorowego (PZM) oraz 
właściwych regulaminów międzynarodowych, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
Jednocześnie zobowiązuję się do podnoszenia kwalifikacji sędziowskich poprzez udział w szkoleniach organizowanych 
lub wskazanych przez Polski Związek Motorowy. Ponadto oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.  

 
 

  ..........................................................................  
 Data i podpis wnioskodawcy 
Potwierdzam przynależność klubową,  
zgodność danych wnioskującego 
oraz złożonego podpisu. 
 
  ..........................................................................  
 Data, podpis i pieczęć Klubu 
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych podanych we wniosku o przyznanie licencji sędziego danej dyscypliny sportu motorowego jest Polski Związek Motorowy (PZM) 

z siedzibą w Warszawie (02-518), przy ul. Kazimierzowskiej 66; 
2. Podanie danych jest niezbędne do wydania dokumentów uprawniających do pełnienia funkcji sędziego danej dyscypliny sportu motorowego, a ich niepodanie 

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

a) wydania oraz wznawiania dokumentów uprawniających do pełnienia funkcji sędziego danej dyscypliny sportu motorowego, w tym zgłaszania do ubezpieczenia; 
b) publikacji w regulaminach, komunikatach, programach kursów, szkoleń, zaświadczeniach z egzaminów lub innych publikacjach, gdy ma to zastosowanie; 
c) zgłaszania do komisji międzynarodowych lub do pełnienia funkcji na zawodach zagranicznych, gdy ma to zastosowanie; 
d) 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 pełnienia funkcji sędziego 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. Federation Internationale de l'Automobile (FIA), gdy zasadne; 
b) firmy ubezpieczeniowe, np. wystawiające polisy ubezpieczeniowe; 
c) firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji.  

6. Z uwagi na to, że dokumenty uprawniające do pełnienia funkcji sędziego danej dyscypliny sportu motorowego 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) żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich 

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

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

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

ZAŁĄCZNIKI: 
- zaświadczenie z egzaminu  
- druk oświadczenia do ubezpieczenia 
- potwierdzenie wpłaty 

 
 

Wkleić  
fotografię 

wnioskodawcy 
3,5 x 4,5 cm  

Wypełnia ZO PZM 

Nr przyznanej licencji 

mailto:iod@pzm.pl

