
 
 

Regulamin Akademii Młodych Orłów (AMO)  
Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 
 

§1 

Zasady ogólne 

 
1. Akademie Młodych Orłów działają w ramach struktury Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Organizatorem sieci Akademii jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920r. 7a. 

2. Zawodnikiem/Zawodniczką Akademii Młodych Orłów może zostać dziecko w wieku od 6 do 
11 lat. 

3. Przyjęcia do Akademii Młodych Orłów odbywają się na podstawie wyników testów sprawności 
fizycznej i piłkarskiej organizowanych podczas Dni Talentu AMO. 

4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Dniach Talentu AMO jest przekazanie w punkcie 
rejestracji wypełnionego i podpisanego „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w AMO”, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Zajęcia piłkarskie w Akademiach Młodych Orłów odbywają się z trybie grupowym. 
6. Zawodnicy/Zawodniczki podzieleni są na 3 kategorie wiekowe: Skrzat (6-7 lat), Żak (8-9 lat) 

i Orlik (10-11 lat). 
7. Każda kategoria wiekowa Akademii Młodych Orłów składa się z 2 grup szkoleniowych. 
8. Maksymalna liczba Zawodników/Zawodniczek przypadająca w zajęciach piłkarskich na sztab 

trenerski składający się z dwóch trenerów prowadzących nie może przekraczać 
16 Zawodników/Zawodniczek we wszystkich kategoriach wiekowych. 

9. Zajęcia treningowe, turnieje oraz mecze towarzyskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych 
i odpowiedzialność za doprowadzenie oraz odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub 
prawni opiekunowie. 

10. Czas jednej sesji treningowej uzależniony jest od wieku Zawodników/Zawodniczek i wynosi: 
dla Zawodników/Zawodniczek w wieku 6-7 lat (Skrzaty) –1 godzina,  
dla Zawodników/Zawodniczek w wieku 8-9 lat (Żaki)–1 godzina i 15 minut, 
dla Zawodników/Zawodniczek w wieku 10-11 lat (Orliki) –1 godzina i 30 minut. 

11. Liczba sesji treningowych w ciągu jednego tygodnia wynosi 2 sesje treningowe dla wszystkich 
Zawodników/Zawodniczek. 

12. Każdy Zawodnik/Zawodniczka zostaje dopuszczony do udziału w zajęciach piłkarskich na 
podstawie formularza zgłoszeniowego podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

13. Zawodnik/Zawodniczka, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do 
przestrzegania niniejszego regulaminu. 

14. Każdy Zawodnik/Zawodniczka powinien/a dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie 
problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu. 

15. Zawodników/Zawodniczki zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 15 minut przed 
planowym rozpoczęciem zajęć. 

16. Akademia Młodych Orłów nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe 
rzeczy na terenie obiektu sportowego, które nie zostały przekazane do przechowania. 

17. Zawodnicy/Zawodniczki mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych podczas kursów trenerskich 
i kursokonferencji oraz w towarzyskich meczach i turniejach AMO. O możliwości uczestnictwa 
w wymienionych inicjatywach będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem Trener 
Koordynator. 
 

§2 

Prawa i obowiązki Zawodnika / Zawodniczki Akademii Młodych Orłów 

 

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko Zawodnicy/Zawodniczki, którzy przekazali 
Trenerowi Koordynatorowi AMO wypełnione i podpisane następujące dokumenty: 



a. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w AMO (załącznik nr 1) 
b. Informacja o osobie odbierającej dziecko. 
c. Jeśli Zawodnik/Zawodniczka jest jednocześnie uprawniony/-a do rozgrywek ligowych 
w klubie w bieżącym sezonie - aktualne orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) wystawione przez 
lekarza medycyny sportowej, potwierdzające możliwość uprawiania sportu „piłka nożna” przez 
Zawodnika/Zawodniczkę.  

2. Zawodnicy/Zawodniczki, u których występują oznaki choroby lub mają otwarte skaleczenia bądź 
rany, nie będą dopuszczani do zajęć sportowych. 

3. Zawodnik/Zawodniczka Akademii Młodych Orłów zobowiązuje się: 
a. godnie reprezentować barwy Akademii Młodych Orłów zarówno w trakcie treningu, jak 

i w szkole oraz życiu codziennym; 
b. szanować innych Zawodników/Zawodniczki, zarówno we własnej drużynie jak i drużynach 

przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania; 
c. szanować i słuchać poleceń trenerów oraz innych pracowników Akademii Młodych Orłów; 
d. trenować w jednolitym oficjalnym stroju treningowym, który został określony i przekazany 

Zawodnikowi/Zawodniczce na początku każdego sezonu; 
e. na trening przynosić odpowiednie obuwie piłkarskie; 
f. przed, w trakcie, jak i po treningu na prośbę trenera pomagać podczas rozstawiania 

i składania sprzętu sportowego; 
g. wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenerów prowadzących zajęcia; 
h. być sumiennym i zdyscyplinowanym; 
i. w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach; 
j. wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi; 
k. podczas zajęć nie kontaktować się bez wyraźnej potrzeby z rodzicami/opiekunami, 

znajomymi innymi osobami postronnymi; 
l. w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu; 
m. szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest własnością Akademii Młodych Orłów. 

4. Jeśli Zawodnik/Zawodniczka nie posiada jednego z elementów stroju treningowego, w tym 
ochraniaczy, może nie zostać dopuszczony do zajęć przez trenera prowadzącego. 

5. W przypadku nieobecności, również usprawiedliwionej, na zajęciach trwającej dłużej niż dwa 
tygodnie, Trener Koordynator Akademii Młodych Orłów może usunąć Zawodnika/Zawodniczkę 
z listy uczestników AMO. 

6. Zawodnik/Zawodniczka, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 
2 treningi, może zostać usunięty z listy uczestników AMO. 

7. Każdy Zawodnik/Zawodniczka zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, 
a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego 
lub utraconego sprzętu. 

 
§3 

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów Zawodnika/Zawodniczki Akademii Młodych Orłów 

 

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować 
się z dziećmi bez wyraźnej potrzeby, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację. 

2. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, przeszkadzać 
trenerom w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności 
Zawodników/Zawodniczek. 

3. Rodzice/opiekunowie  zobowiązują  się  do  niepodważania  autorytetu trenerów, zarówno 
w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami  i wątpliwościami 
powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego lub Trenera Koordynatora 
Akademii Młodych Orłów. Naruszanie tych zasad spowoduje konsekwencje wobec osób 
naruszających, od prośby o opuszczenie obiektu treningowego po skreślenie 
Zawodnika/Zawodniczki z listy uczestnika zajęć piłkarskich. 

4. Podczas treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) mogą przebywać na 
trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. Trener Koordynator może 



jednak nakazać opuszczenie trybun, jeśli obecność w/w osób negatywnie wpływa na przebieg 
zajęć i koncentrację Zawodników/Zawodniczek. 

5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić Trenera Koordynatora o każdej nieobecności 
dziecka na treningu na minimum godzinę przed rozpoczęciem zajęć za pośrednictwem 
wiadomości sms lub telefonicznie. 

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są powiadomić Trenera Koordynatora o możliwym 
spóźnieniu dziecka na trening przed rozpoczęciem zajęć. 

7. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany 
jest powiadomić Akademię Młodych Orłów pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty 
elektronicznej najpóźniej do 25. dnia poprzedzającego następny miesiąc. 

8. Poprzez przekazanie Trenerowi Koordynatorowi podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody 
na udział w AMO zawierającego oświadczenie o stanie zdrowia Zawodnika/Zawodniczki 
rodzice/opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka. 

 
§4 

Rodzaje wyróżnień 

 

1. Zasadniczymi wyróżnieniami Zawodników/Zawodniczek Akademii Młodych Orłów są: 
a. pochwała, 
b. list gratulacyjny, 
c. dyplom uznania, 
d. nagroda rzeczowa, 
e. nagroda w postaci wyjazdu krajowego. 

2. Organem właściwym do przyznania nagrody jest stosowny organ PZPN. 
 

§5 

Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania 

 

1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec Zawodników/Zawodniczek Akademii 
Młodych Orłów są: 
a. upomnienie, 
b. nagana, 
c. kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 treningów, 
d. skreślenie z listy zawodników Akademii Młodych Orłów. 

2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek Trenera Koordynatora lub 
rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach 
Zawodnika/Zawodniczki Akademii Młodych Orłów, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Akademia Młodych Orłów zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie 
z uprzedzeniem rodziców/opiekunów Zawodników/Zawodniczek. 

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być 
podstawą do wydalenia z Akademii Młodych Orłów. 

3. Raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych 
i ustalenie spraw bieżących. 

4. Dane osobowe rodziców/opiekunów Zawodników/Zawodniczek przetwarzane będą dla celów 
związanych z udziałem w testach sprawności fizycznej i piłkarskiej oraz dla celów związanych  
z udziałem w zajęciach AMO. 

5. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin mają prawo i obowiązek 
rozstrzygać trenerzy AMO. 

 
  



§7 
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że w związku  
z udziałem Państwa dziecka lub podopiecznego w „Akademii Młodych Orłów” (dalej jako „AMO”): 
 
I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka lub 
podopiecznego (dalej jako „dziecko”) jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie,  
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7, 02-366 Warszawa (dalej jako „PZPN”).  
 
II. Inspektor ochrony danych 
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym 
przez PZPN inspektorem ochrony danych: 

− mailowo: daneosobowe@pzpn.pl, 

− korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7,  
02-366 Warszawa. 

 
III.  Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka są przetwarzane przez PZPN w następujących 
celach: 

1) udziału w AMO, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem AMO, który to udział 
obejmuje przetwarzanie danych osobowych dziecka, m.in. takich jak wizerunek, głos, wyniki  
testów sprawności fizycznej i piłkarskiej, a także dane biograficzne dziecka w celach 
ewidencyjnych i sprawozdawczych oraz rejestrację danych w wewnętrznym systemie PZPN 
Extranet.  
Podstawę przetwarzania stanowi akceptacja niniejszego Regulaminu AMO  
w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

2) publikacji danych na portalu www.laczynaspilka.pl. Podstawą prawną przetwarzania jest 
wyrażona zgoda na publikację danych w ramach portalu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

3) związanych z ochroną zdrowia i życia dziecka w zakresie szczególnych kategorii danych, jak 
stan zdrowia, brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w AMO, oraz związanych 
z udzieleniem dziecku pierwszej pomocy.  

 Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 9 ust. 1 lit. a) 
oraz ochrona żywotnych interesów (art. 6 ust. 1 lit d) RODO),  

4) udziału w testach sprawności fizycznej i piłkarskiej podczas Dni Talentu AMO, który to udział 
obejmuje przetwarzanie danych osobowych dziecka, takich jak w szczególności wizerunek, 
głos, wyniki testów sprawności fizycznej i piłkarskiej, a także dane biograficzne dziecka. 
Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
oraz art. 9 ust. 2 lit. a), 

5) na potrzeby realizacji umowy zawartej pomiędzy PZPN a Ministerstwem Sportu i Turystyki, na 
dofinansowanie szkolenia centralnego w ramach wspierania szkolenia sportowego  
i współzawodnictwa młodzieży, która jest realizacją zadania w interesie publicznym.  
Podstawą prawną przetwarzania jest zadanie realizowane w interesie publicznym  
(art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), 

 
6) na potrzeby realizacji umowy zawartej pomiędzy PZPN a Ministerstwem Sportu i Turystyki, 

na dofinansowanie szkolenia centralnego w ramach wspierania szkolenia sportowego  
i współzawodnictwa młodzieży, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w tych 
przypadkach, w których umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki wymaga Państwa zgody, 
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w szczególności zgody na przekazanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych 
dziecka do Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

7) marketingu produktów i usług własnych PZPN.  
 Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO), polegający na marketingu produktów i usług PZPN. Ponadto, podejmując czynności 
marketingowe drogą elektroniczną (sms/e-mail), zgodnie z art. 172 prawa 
telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
opieramy je na pozyskanej od Państwa zgodzie, 

8) marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z PZPN (dalej jako „partnerzy 
PZPN”) poprzez przesyłanie przez partnerów informacji handlowych drogą elektroniczną 
(sms/e-mail).  

 Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Aktualna 
lista partnerów PZPN jest dostępna pod adresem: www.pzpn.pl oraz www.laczynaspilka.pl,  

9) na potrzeby marketingu, reklamy i promocji AMO, które to obejmują przetwarzanie danych 
osobowych dziecka, takich jak w szczególności wizerunek, głos, wyniki  testów sprawności 
fizycznej i piłkarskiej, a także dane biograficzne dziecka,  

  Podstawą prawną przetwarzania jest akceptacja niniejszego Regulaminu AMO w nawiązaniu 
do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

10) na potrzeby marketingu, reklamy i promocji innych projektów PZPN realizowanych  
w ramach działań statutowych, które to obejmują przetwarzanie danych osobowych 
dziecka, takich jak w szczególności wizerunek, głos, wyniki testów sprawności fizycznej  
i piłkarskiej, a także dane biograficzne dziecka. 

         Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),  
11) w celu wypełnienia obowiązków prawnych. 
  Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego  

(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 
12) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. 

  Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO), rozumiany jako możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń, 

13) Archiwalnych w interesie publicznym lub celach statystycznych.  
 Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO), rozumiany jako archiwizacja historii piłki nożnej, w tym przetwarzanie informacji  
o AMO w celach ewidencji, statystyk oraz zasobów archiwalnych. 

 
IV. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka mogą być: 

1) organy państwowe, podmioty lub osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa do 
przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją AMO, 

2) jednostki organizacyjne PZPN,  
3) pracownicy i współpracownicy PZPN oraz innych podmiotów tutaj wskazanych, 
4) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej (dalej jako „WZPN”) oraz inne krajowe struktury piłki 

nożnej, 
5) Podmioty współpracujące z PZPN w ramach organizacji turnieju AMO, w szczególności 

poszczególne miasta uczestniczące w turnieju oraz sponsorzy, partnerzy PZPN, o których 
mowa w punkcie III.8) niniejszej klauzuli oraz kontrahenci PZPN, współpracujący z PZPN przy 
organizacji procesu rekrutacji, 

6) kluby sportowe,  
7) podmioty zarządzające rozgrywkami sportowymi,  
8) podmioty świadczące na rzecz PZPN usługi: 

▪ doradcze, 
▪ informatyczne,  
▪ pocztowe lub kurierskie,  

http://www.pzpn.pl/
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▪ księgowe,  
▪ prawne, 
▪ hotelarskie lub transportowe, 
▪ ubezpieczeniowe. 

 
V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  
Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 
międzynarodowych. 
W przypadku zamiaru przekazania podanych przez Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej, PZPN może je przekazać, zapewniając odpowiedni stopień ich 
ochrony lub odpowiednie zabezpieczenia. 
 
VI. Czas przechowywania danych osobowych 
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przez PZPN przechowywane: 
 

1) w celu udziału w AMO, w tym rejestracji w Extranecie, na zasadach określonych 
Regulaminem AMO – przez okres udziału w projekcie AMO,  

2) w celu udostępnienia na portalu www.laczynaspilka.pl – do momentu cofnięcia zgody, 
3) w celu udziału w AMO, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka szczególnych kategorii, dotyczących stanu zdrowia dziecka,  
w tym dotyczących braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w AMO oraz 
związanych z udzieleniem dziecku pierwszej pomocy – do momentu cofnięcia zgody, 

4) udziału w testach sprawności fizycznej i piłkarskiej podczas Dni Talentu AMO, który to udział 
obejmuje przetwarzanie danych osobowych dziecka, takich jak w szczególności wizerunek, 
głos, wyniki  testów sprawności fizycznej i piłkarskiej, a także dane biograficzne dziecka – do 
momentu cofnięcia zgody, 

5) na potrzeby realizacji umowy zawartej pomiędzy PZPN a Ministerstwem Sportu i Turystyki, 
na dofinansowanie szkolenia centralnego w ramach wspierania szkolenia sportowego  
i współzawodnictwa młodzieży, która jest realizacją zadania w interesie publicznym – do 
czasu zakończenia tego zadania,  

6) na potrzeby realizacji umowy zawartej pomiędzy PZPN a Ministerstwem Sportu i Turystyki, 
na dofinansowanie szkolenia centralnego w ramach wspierania szkolenia sportowego  
i współzawodnictwa młodzieży, w tych przypadkach, w których umowa z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki wymaga Państwa zgody, w szczególności zgody na przekazanie Państwa 
danych osobowych oraz danych osobowych dziecka do Ministerstwa Sportu i Turystyki – do 
momentu cofnięcia zgody, 

7) w celu marketingu produktów i usług własnych PZPN – do momentu wniesienia 
skutecznego sprzeciwu, a w przypadku czynności marketingowych dokonywanych drogą 
elektroniczną – do momentu cofnięcia zgody, 

8) w celu marketingu produktów i usług partnerów PZPN poprzez przesyłanie informacji 
handlowych drogą elektroniczną (sms/e-mail) – do momentu cofnięcia zgody, 

9) na potrzeby marketingu, reklamy i promocji AMO, które to obejmują przetwarzanie danych 
osobowych dziecka, takich jak w szczególności wizerunek i głos – do momentu cofnięcia 
zgody, 

10) na potrzeby marketingu, reklamy i promocji innych projektów PZPN realizowanych  
w ramach działań statutowych, które to obejmują przetwarzanie danych osobowych 
dziecka, takich jak w szczególności wizerunek, głos dziecka – do momentu cofnięcia zgody, 

11) w celu wypełnienia obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia stosownych 
obowiązków prawnych, 

12) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – do momentu 
przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami (10 lat od dnia wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego roszczenie) lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 

http://www.laczynaspilka.pl/


przy czym termin przedawnienia roszczeń może ulec zmianie w razie zmiany przepisów 
prawa, lub w przypadkach prawem określonych, 

13) w celach archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych – przez okres 
umożliwiający realizację tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu. 

 
VII. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych  
Przysługuje Państwu oraz dziecku prawo do: 

1) dostępu do treści danych, 
2) sprostowania danych,  
3) usunięcia danych, 
4) ograniczenia przetwarzania,  
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
6) przenoszenia danych. 

 
VIII. Przetwarzanie danych na podstawie zgody  
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu oraz dziecku prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
IX. Skarga do organu nadzorczego   
Przysługuje Państwu oraz dziecku prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych 
osobowych dziecka narusza przepisy RODO. 

 
X. Wymogi podania danych i konsekwencje ich niepodania   
Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 1 jest wymogiem umownym  
ale stanowi warunek na udział dziecka w AMO. Niepodanie tych danych skutkuje odmową zawarcia 
umowy. Podanie danych osobowych w pozostałych przypadkach nie jest wymogiem ustawowym ani 
umownym i jest w pełni dobrowolne.  
 
XI. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany 
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
polegający na przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka w celu 
stworzenia profili zawodniczych i statystyk zawodów. Działanie to nie wywołuje jednak skutków 
prawnych ani nie wpływa istotnie na osobę, której dane są przetwarzane. 
 
 
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………………… 


