
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej 
ul. Puławska 111a lok. 50 02-707 Warszawa 
tel. 22-827-58-74 fax. 22-827-49-79 
e-mail: mazowiecki@zpn.pl 

             
        

ZGŁOSZENIE DRUŻYN DO ROZGRYWEK MAZOWIECKIEGO ZPN W SEZONIE 2019/2020 
 

1. Pełna nazwa klubu ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dokładny adres do korespondencji  

ul. ………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

Kod Pocztowy…………………………………………….. Miejscowość………………………………………………….  

Powiat ………………………………………………………. Gmina …………………………………………………………… 

Telefon(y)………………………………………………….. Faks ………………………………………………………………. 

Strona internetowa klubu:………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: …….…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres obiektu sportowego (w przypadku podania więcej niż jednego obiektu należy wpisać 

klasy rozgrywkowe jakie będą tam grały): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej w klubie za współpracę z Mazowieckim ZPN oraz 

telefony kontaktowe: 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Sposób reprezentacji klubu w sprawach majątkowych zgodnie ze statutem klubu oraz 

nazwisko i imię oraz stanowisko osoby (osób) upoważnionych zgodnie z aktualnym 

wyciągiem KRS . 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jeśli Klub chce, aby rachunki były wystawiane na innego płatnika np. Urząd Gminy lub inny 

adres niż podany w pkt. 2 prosimy o wpisanie właściwych danych poniżej. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



7. Zgłoszenie drużyn do rozgrywek: 
a. Seniorskich: 

Klasa rozgrywkowa liczba drużyn Uwagi 

III Liga – Klasa B   

b. Młodzieżowych: 
System rozgrywek przewiduje udział w danej kategorii wiekowej maksymalnie 180 zespołów.     
W przypadku zgłoszenia większej ilości drużyn w jednym roczniku prawo gry otrzymają po 2 
zespoły danego klubu, a kolejne w zależności od możliwości systemu z zachowaniem zasad 
awansów i spadków po rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 oraz terminu przesłania zgłoszenia 
na sezon 2019/2020. 

Kategoria wiekowa liczba drużyn Uwagi 

U-19 Junior Starszy 2001r   

U-18 Junior 2002r   

U-17 Junior Młodszy2003r   

U-16 Junior Młodszy2004r   

U-15 Trampkarz 2005r   

U-14 Trampkarz 2006r   

U-13 Młodzik 2007r 9-osobowe   

U-12 Młodzik 2008r 9-osobowe   

U-11 Orlik 2009r 7-osobowe   

U-10  Orlik 2010r 7-osobowe   

U-9 Żaki 2011r – 5-osobowe   

U-8 Żak 2012r – 5-osobowe   

c.    Kobiecych 
Klasa rozgrywkowa liczba drużyn Uwagi 

II Liga – IV Liga   

Puchar Polski (szczebel wojewódzki)   

 

UWAGA! Druk zgłoszenia do młodzieżowych rozgrywek kobiecych 
przekazany zostanie w terminie późniejszym. 
 

8. Zgłoszenie drużyn do rozgrywek Pucharu Polski. 
a. Drużyny III i IV Ligi oraz Klasy Okręgowej, które utrzymały miejsca na sezon 2019/2020 

uczestniczą obowiązkowo w rozgrywkach o Puchar Polski. 
b. Drużyny, które zajęły miejsca spadkowe z Klasy Okręgowej mogą  zgłosić się do rozgrywek do 

dnia 30.06.2019 r 

Kategoria wiekowa liczba drużyn 

Klasa A – Klasa B  

Juniorzy (powyżej 16 lat)  

Niezrzeszone (powyżej 16 lat)  

UWAGA!!! 
 Należy  wypełnić rzetelnie i starannie. 

 Zgłoszenie należy przesłać do właściwego terytorialnie Związku Piłki Nożnej w terminie do dnia 
31.05.2019r. Nie nadesłanie w podanym terminie może spowodować nie uwzględnienie drużyn w 
rozgrywkach na sezon 2019/2020. 

 Na podany przez Państwa  w pkt. 2  adres mailowy zgodnie z Uchwałą 5/Z/2014 Mazowiecki ZPN 
będzie przesyłał korespondencję związaną z prowadzeniem rozgrywek oraz powoływaniem 
zawodników na konsultację i mecze Reprezentacji Wojewódzkiej. Klub zobowiązany jest do bieżącego 
sprawdzania otrzymywanej korespondencji. Data wysłania korespondencji jest regulaminową data 
uzyskania powiadomienia o podjętych decyzjach (ważne przy trybie odwoławczym).  

 Wszelkie zmiany dotyczące pkt. 1 -6 należy zgłaszać w terminie 7 dni. 
 

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, informuję iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzanych danych jest MAZOWIECKI 
ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W WARSZAWIE, ul. Puławska 111a lok. 50, 02-707 Warszawa adres email: mazowiecki@zpn.pl 



2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować 
pod adresem e-mail: mazowiecki@zpn.pl 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (Art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z 27.04.2016r.) lub przepisy prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:  

 ustanowionych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej zgodnie z Ustawą z dnia 7.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach, 

Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawą z dnia 25.06.2010r. o sporcie, oraz 

celami i zadaniami Statutowymi.  

 W ramach przynależności członkowskiej Mazowieckiego ZPN, dalej organów Mazowieckiego ZPN, zawodników, trenerów, 

instruktorów, menedżerów ds. piłkarzy, sędziów, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, działaczy piłkarskich i 

osób zatrudnionych w sporcie piłki nożnej. 

 W celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29  września 1994 r.). 

 W celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym  prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów 

związanych z  prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych.  

 W celu realizacji uzasadnionych interesów administratora.  

 W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Mazowieckiego ZPN. 

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. 
Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą 
być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:  

 Polski Związek Piłki Nożnej, 
 Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne  federacje piłkarskie, 
 Firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe, 

 Podmioty lecznicze,  

 Podmioty zewnętrzne świadczące usługi drogą  elektroniczną, realizujące usługi informatyczne,  konsultingowe lub audytowe. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania w tym do momentu 
wycofania zgody jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych. 

9. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego. 

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach 
wskazanego przekazania Mazowieckiego ZPN zastosuje odpowiednie  zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych 
osobowych oraz  umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w druku 
„Zgłoszenie drużyn do rozgrywek Mazowieckiego ZPN w sezonie 2019/20120” niezbędnych dla potrzeb 
organizacji rozgrywek prowadzonych przez Mazowiecki ZPN. 
 
 

 

pieczęć klubu      data i podpis(y)  

    


