Załącznik nr 5

ZOBOWIĄZANIE
DO REPREZENTOWANIA BARW KLUBOWYCH
ZAWARTE POMIĘDZY KLUBEM:
PEŁNA NAZWA KLUBU
NUMER LICENCJI KLUBOWEJ
REPREZENTANT KLUBU (imię, nazwisko)

A ZAWODNIKIEM:
NAZWISKO, IMIĘ
DATA I MIEJSCE URODZENIA
PESEL / NR PASZPORTU (dot. obcokrajowca)
NR LICENCJI ZAWODNICZEJ

§1
Zawodnik zobowiązuje się do reprezentowania barw Klubu w poniżej wymienionym sezonie lub sezonach:

§2
Zawodnik zobowiązuje się / w momencie otrzymania powołania z Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
(PZHL) lub Okręgowego Związku Hokeja na Lodzie (OZHL) / do gry w Reprezentacji Polski, Reprezentacji
województwa oraz uczestnictwa w zgrupowaniach i badaniach lekarskich związanych z grą w Kadrze
Narodowej, Kadrze wojewódzkiej.
§3
Klub zobowiązuje się / w momencie otrzymania powołania z Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (PZHL)
lub Okręgowego Związku Hokeja na Lodzie (OZHL) / do zwalniania Zawodnika na zgrupowania i badania
lekarskie związane z grą w Kadrze Narodowej, Kadrze wojewódzkiej.
§4
Zawodnik oświadcza, że zapoznał się z regulacjami Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, Polskiej Hokej Ligi
Sp. z o.o. i właściwego Okręgowego Związku Hokeja na Lodzie, w tym w szczególności z przepisami
dyscyplinarnymi oraz Regulaminem Opłat PZHL i zobowiązuje się do stosowania ich w pełnym zakresie.
§5
Zawodnik oświadcza, iż podpisując niniejsze zobowiązanie, nie narusza postanowień wiążących go umów.
§6
Klub i Zawodnik, w razie konieczności rozstrzygnięcia sporu wynikłego z niniejszego zobowiązania,
przyjmują poniższą klauzulę arbitrażową:
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„Jakikolwiek spór wynikły na tle niniejszej umowy będzie rozpoznany i rozstrzygnięty w Hokejowym
Trybunale Arbitrażowym przy Polskim Związku Hokeja na Lodzie, na podstawie Regulaminu tego Trybunału,
przez Arbitra, którego wyznacza Prezes Trybunału. Siedzibą Trybunału jest miasto Warszawa. Językiem
postępowania jest polski lub angielski, w zależności od decyzji Arbitra. Arbiter orzeka zgodnie z ogólnymi
zasadami sprawiedliwości (ex aequo et bono).”
§7*
Klub i Zawodnik oświadczają, że w związku z reprezentowaniem barw Klubu strony podpisały „ Kontrakt ”
w dniu:
*

do dnia:

dotyczy zawodników związanych z klubem kontraktem.

Zobowiązanie jest ważne na cały sezon, którego dotyczy, chyba że warunki jego wypowiedzenia zostały
określone w kontrakcie, o którym mowa w § 7

(pieczęć klubu)

(miejscowość, data)

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej z klubu)

(czytelny podpis zawodnika)

(czytelny podpis / zgoda rodziców lub opiekuna prawnego – dot. zawodników niepełnoletnich)

ZGODA WIZERUNKOWA
(imię i nazwisko zawodnika) …………………………………………………….......................................................
- niżej podpisany, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi, poprzez
jego rejestrowanie, używanie, obróbkę, powielanie, wielokrotne rozpowszechnianie i utrwalanie w celach
promocyjnych, marketingowych, dokumentalnych oraz szkoleniowych przez Polski Związek Hokeja
na Lodzie, oraz Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich
nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). We wskazanych powyżej
celach wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania
i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym
komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Niniejsza
zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w internecie, w tym
na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (w ramach profili Polskiego Związku
Hokeja na Lodzie i Polskiej Hokej Ligi) oraz na stronach internetowych PZHL i PHL. Wizerunek nie może
być użyty w formie lub publikacji obraźliwej, lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis zawodnika)

(czytelny podpis / zgoda rodziców lub opiekuna prawnego – dot. zawodników niepełnoletnich)
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ZGODA NA UPUBLICZNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
(imię i nazwisko zawodnika) ……………………………………………………......................................................
- niżej podpisany, wyrażam zgodę na upublicznienie następujących danych osobowych, takich jak: nazwisko,
imię, data urodzenia, obywatelstwo, wzrost, waga, przynależność klubowa, wyniki sportowe. Niniejsza zgoda
obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w internecie, w tym na portalach
społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (w ramach profili Polskiego Związku Hokeja
na Lodzie i Polskiej Hokej Ligi) oraz na stronach internetowych PZHL i PHL.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis zawodnika)

(czytelny podpis / zgoda rodziców lub opiekuna prawnego – dot. zawodników niepełnoletnich)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Polski Związek Hokeja na Lodzie z siedzibą Warszawie, jako Administrator Pani / Pana danych osobowych,
informuje, że:
1. Podanie danych osobowych objętych Zobowiązaniem do reprezentowania barw klubowych
jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania okresowej licencji zawodniczej, korzystania z uprawnień
wynikających z jej uzyskania oraz udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski
Związek Hokeja na Lodzie.
2. W każdej chwili przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych podanych we wniosku. W tym przypadku Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że:
- istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania,
- będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń, lub będzie to w uzasadnionym
interesie Administratora.
3. Przysługuje Pani / Panu:
- dostępu do treści swoich danych osobowych /danych osobowych zawodnika/ oraz otrzymywania ich kopii,
- prawo do sprostowania swoich danych,
- prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej cofnięciem.
Oświadczenie w tym zakresie powinno być przekazane Administratorowi tj. Polskiemu Związkowi Hokeja
na Lodzie pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pzhl@pzhl.org.pl
4. Pani / Pana dane mogą być przekazywane: Okręgowym Związkom Hokeja na Lodzie, ubezpieczycielom,
podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie księgowości i doradztwa prawnego, obsługi
informatycznej, Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu lub Polskiemu Komitetowi
Olimpijskiemu, w celu kontroli prawidłowej realizacji zadań związanych z dofinansowaniem działań PZHL
z obszaru wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz w celu prawidłowego rozliczenia i / lub
obsługi tego dofinansowania.
5. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe wskazane w zobowiązaniu i nieupublicznione, będą przetwarzane przez okres danego
sezonu rozgrywkowego lub do czasu wygaśnięcia kontraktu.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis zawodnika)

(czytelny podpis / zgoda rodziców lub opiekuna prawnego – dot. zawodników niepełnoletnich)
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