
 

PROSIMY O WYPEŁNIANIE WNIOSKU DRUKOWANYMI LITERAMI  PZMWiNW DRUK L1A 
 
 

 
WNIOSEK O LICENCJĘ ZAWODNIKA 

W WAKEBOARDZIE 
/AKTUALIZACJA/ 

 
 Imię i nazwisko: ..................................................................................... 
 
 
 Data i miejsce urodzenia: ....................................................................... 
 
 
 Adres korespondencyjny:  …………………………………………………. 
 
…………………….................................................................................... 
 
Numer telefonu: ……………………………………………………………… 

 
e-mail: ………………………………………………………………………….. 
 
Dyscyplina sportu: …………………………………………………………… 
 
Numer licencji: …………………………………………………………………. 
 
Przynależność klubowa: …………………………………………………………………………………………. 
 
 
Oświadczam, że umiem pływać. 
 
 
 
 
....................................................                                                                                             
         / miejscowość i data /                                                                                             

     / podpis wnioskodawcy / 
           (UWAGA !!! podpis nie może wychodzić poza ramkę) 

 

 
 
Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Nowogrodzka 40, 00-691 
Warszawa, tel. 22 617 44 49, motorowodniacy@motorowodniacy.org. 
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia licencji. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o wydanie licencji zawodniczej, realizacja obowiązku 
prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, przepisów rachunkowo-podatkowych oraz realizacja prawnie 
usprawiedliwionego interesu administratora jak organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa w sporcie oraz ustalanie, 
dochodzenie i zabezpieczanie ewentualnych roszczeń. 
Dane dotyczące zdrowia są przetwarzane na podstawie właściwych przepisów ustawy prawo sportowe. 
Podanie danych jest warunkiem wydania licencji zawodniczej, zaś ich niepodanie uniemożliwi jej wydanie. 
Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o licencję, przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa 
(jak przepisy podatkowo-rachunkowe) oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane zgromadzone na dokumentacji 
dodatkowej będą przetwarzane przez okres 10 lat od czasu wytworzenia. W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą 
być podwykonawcy techniczni administratora, biura rachunkowe, banki, podmioty obsługujące płatności, firmy kurierskie. Każdej 
osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu administratora. 
 
 

.........................................................     ................................................ 
 /miejscowość i data/       /czytelny podpis/ 

 
 

 
WYDANO LICENCJĘ NR ……………….  DNIA ………………………      
       

 
 
 
 
 
 

3,5 cm x 4,5 cm 
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