
OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DZIECKA W AKADEMII MŁODYCH ORŁÓW 

 
 

JA NIŻEJ PODPISANY:   
    *Nazwisko rodzica 
(opiekuna) 

 *Imię rodzica (opiekuna)  

     
*Obywatelstwo  *Płeć **Kobieta  **Mężczyzna 

    
*Ulica  

*Numer 
PESEL/Paszport*** 

 

      
*Miasto  

*Numer 
budynku 

 
*Numer 
lokalu 

 

    
*Województwo  *Kod pocztowy  

    
*Adres e-mail:  *Nr telefonu komórkowego  

    

Na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski  
Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa danych osobowych mojego 
dziecka/ podopiecznego 

Imię dziecka  Nazwisko  

 
w związku z jego udziałem w Akademii Młodych Orłów, w tym w celu elektronicznej rejestracji w systemie Extranet 

 
Data, Podpis  
……………….……………….………………………………………………… 

 

Na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski  
Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa moich danych osobowych oraz 
danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego 
 

Imię dziecka  Nazwisko  

 
w celach stworzenia profilu na portalu www.laczynaspilka.pl  

Data, Podpis  
……………….……………….………………………………………………… 

 
Niniejszym, w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz mojego dziecka, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Polski 
Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366) przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, wizerunku, imienia  
i nazwiska, głosu oraz wyników  testów sprawności fizycznej i piłkarskiej, a także przekazanych Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej danych 
biograficznych mojego dziecka,  

Imię dziecka  Nazwisko  

 

utrwalonych w dowolnej formie i dowolną techniką, w tym w postaci wszelkich zdjęć, nagrań, portretów dziecka, powstałych w związku 
z uczestnictwem  mojego dziecka w Akademii Młodych Orłów, na wszystkich polach eksploatacji istniejących obecnie lub mogących 
powstać w przyszłości (w szczególności we wszystkich mediach, w ramach wszelkich materiałów marketingowych, promocyjnych lub 
reklamowych, a także w ramach wszelkich produktów lub gadżetów, opracowywanych lub rozpowszechnianych przez PZPN, bądź 
podmioty działające na jego zlecenie lub z jego upoważnienia), bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych. Materiały te 
będą mogły być wykorzystywane przez podmioty trzecie wyłącznie za zgodą Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
 
 
 
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne.. 

 
Data, Podpis  
 
……………….……………….…………………………………………………. 


