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I. DEFINICJE 
 

Wszelkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą, będą miały następujące 

znaczenie: 

a) Polski Związek Motorowy, PZM, Usługodawca – polski związek sportowy utworzony na 

podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w celu organizowania i prowadzenia 

współzawodnictwa w sporcie samochodowym, motocyklowym, kartingowym oraz  żużlowym 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 66, 02-518 Warszawa, wpisany do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000036662, o numerze NIP 521-033-48-79, o numerze REGON 007014940, 

 

b) System INSIDE - system on-line dedykowany do obsługi zawodów i podmiotów zrzeszonych w 

Polskim Związku Motorowym,  jak również zawodników, sędziów, instruktorów, trenerów, w 

zakresie związanym z działalnością statutową Polskiego Związku Motorowego,  

 

c) Użytkownik – osoba fizyczna użytkująca System INSIDE, będąca zawodnikiem, kierowcą, 

pilotem, sędzią, etc. lub podmiot zrzeszony w PZM użytkujący System , którzy założyli 

poprawnie konto oraz zaakceptowali regulamin Systemu, 

 

d) Licencja – dokument w formie elektronicznej, upoważniający zawodnika lub sędziego do 

udziału w profesjonalnych zawodach sportu motorowego, organizowanych pod egidą 

Polskiego Związku Motorowego, 

 

e) Formularz zgłoszeniowy – dokument umożliwiający wzięcie udziału w danych zawodach, 

zawierający dane uczestnika oraz potwierdzenie wpłaty, 

 

f) Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej, 

 

g) Regulamin – niniejszy Regulamin Systemu  INSIDE wraz z załącznikami i odnośnikami, 

 

h) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie 

uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany w Systemie INSIDE samodzielnie przez 

Użytkownika i/lub na zlecenie Użytkownika, 

 

i) Użytkownik –osoba fizyczna, które ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, 

ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania Użytkownikiem może 

być osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może 

nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa i z zastrzeżeniem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego 

mKonto (Konto Użytkownika) – część Serwisu, w ramach której Użytkownik może korzystać z 

wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie. 
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j) Login Użytkownika (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (stanowiący poprawny adres e-

mail), ustalany w Systemie INSIDE samodzielnie przez Użytkownika , konieczny do uzyskania 

dostępu do Konta Użytkownika. 

k) Produkt Ubezpieczeniowy – produkt zgodny z definicją w art. X z  załącznika nr 4 do 

Regulaminu; o ile Regulamin Ubezpieczeń nie stanowi inaczej do nabywania Produktów 

Ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zamówień i/lub 

Rezerwacji Produktów, 

l) Regulamin Ubezpieczeń (RU) – regulamin sprzedaży Produktów Ubezpieczeniowych przy 

wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą 

elektroniczną, , dostępny pod adresem: https://www.pzm.pl/ubezpieczenia-sport, 

m) NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

n) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Użytkownika, dokonana 

samodzielnie przez Użytkownika, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Systemie 

INSIDE,  

o) Pomoc– to portal w domenie INSIDEpzm.pl pod adresem https://wsparcie.INSIDEpzm.pl, 

którego zadaniem jest wsparcie Użytkownika poprzez opisanie niezrozumiałych lub najczęściej 

zgłaszanych problemów w postacie FAQ (pytań i odpowiedzi), 

Pomoc dla Użytkowników systemu prowadzona może być również przez maila, zainicjowanego 

przez Użytkownika przez wypełnienie formularza w Systemie. 

p) Usługa (Usługi) – usługa dostępu do Serwisu, świadczona przez Usługodawcę drogą 

elektroniczną w rozumieniu Ustawy UŚUDE, 

q) Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 

827), 

r) Ustawa UŚUDE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 

2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), 

s) Ustawa DU – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844 z poźn. zm.), 

t) Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 

ze zm.), 

u) Ustawa ODU – ustawa z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2017 poz. 2486 z 

późn.zm.), 

v) Ustawa PA - ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 

Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), 

w) Ustawa PT - ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U.  2004 r. nr 171 poz. 

1800), 

x) Ustawa RF - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348, z późn. zm.), 

y) Ustawa TZ – ustawa z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  (Dz.U. 

2013 poz. 403, z późn. zm.). 

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin określa: 

a) zasady funkcjonowania Systemu INSIDE, 

b) prawa i obowiązki Użytkowników, 

c) zasady prowadzenia komunikacji. 

https://www.pzm.pl/ubezpieczenia-sport
https://wsparcie.insidepzm.pl/
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2. System INSIDE ma na celu umożliwienie, ułatwienie i ujednolicenie obsługi sportu motorowego 

w Polsce, wykorzystując nowoczesną technologię działającą w oparciu o łącze internetowe. 

 

3. Korzystanie z Systemu INSIDE jest dobrowolne. Wraz z przystąpieniem do korzystania z 

Systemu INSIDE jego użytkownik przyjmuje warunki i zasady określone w niniejszym 

Regulaminie. 

 

4. Polski Związek Motorowy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy 

jednoczesnym powiadamianiu o tym Użytkowników na co najmniej 14 dni przed 

wprowadzeniem zmian, za pośrednictwem powiadomienia w Systemie INSIDE lub w 

korespondencji elektronicznej lub poprzez sms, jeżeli Użytkownik udostępnił adres mailowy, 

lub numer telefonu. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Systemu INSIDE z 

powodu zmiany Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o wprowadzeniu 

zmiany. 

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu INSIDE w sposób zgodny z przepisami 
obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie 
zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności 
do:  

a) podania w Formularzu zgłoszeniowym wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich 
koniecznych danych Użytkownika; 

b) niezwłocznego powiadomienia Polskiego Związku Motorowego o każdej zmianie 
swoich danych osobowych podanych w Formularzu zgłoszeniowym np. przed edycję 
swoich danych w zakładce Zarządzanie Kontem->mój profil i moje dokumenty;  

c) korzystania z usług i funkcjonalności Systemu INSIDE w sposób niezakłócający 
funkcjonowania systemu oraz w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników 
oraz Polskiego Związku Motorowego; 

d) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Systemu INSIDE jakichkolwiek treści 
zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści 
naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste (zakaz 
umieszczania treści bezprawnych);  

e) niepodejmowania działań takich jak: 
- prowadzenie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na 
celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym 
danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty 
funkcjonowania Systemu INSIDE; 
- modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Polski Związek 
Motorowy;  

f) korzystania z usług i funkcjonalności Systemu INSIDE w sposób zgodny z przepisami 
prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie 
zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.  

 

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU INSIDE 
 

1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, Użytkownicy, którzy chcą korzystać z Systemu INSIDE 

muszą posiadać lub ubiegać się o licencję zawodnika/sędziego/klubu sportu motorowego/ 
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organizatora zawodów lub inną licencję przewidzianą w wewnętrznych przepisach Polskiego 

Związku Motorowego. 

 

2. Korzystanie z Systemu INSIDE możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta 

Użytkownik spełnia wytyczne opisane pod tym linkiem:  

http://wsparcie.INSIDEpzm.pl/doku.php/faq:przegladarki 

 

3. System INSIDE działa w oparciu o trzy stopnie uprawnień dla Użytkowników, rejestrujących się 

jako zawodnik lub sędzia:  

a) pierwszy stopień Użytkownik uzyskuje rejestrując się w Systemie INSIDE. Na tym poziomie 

Użytkownik może wyłącznie edytować własne dane oraz wskazać podmiot zrzeszony w PZM, 

do którego należy, bądź wnioskować o licencje nie wymagające członkostwa w podmiocie 

zrzeszonym w PZM, 

b) drugi stopień Użytkownika odblokowany zostaje w momencie nadania statusu podmiotu 

zrzeszonego w PZM. Na tym poziomie uprawnienia Użytkownika rozszerzają się o możliwość 

złożenia wniosku o licencje wymagające członkostwa w podmiocie zrzeszonym w PZM, 

c) trzeci stopień Użytkownika odblokowany zostaje w momencie przyznania licencji po 

zatwierdzeniu przez pracownika PZM. Na tym poziomie odblokowuje się pełną funkcjonalność 

Systemu INSIDE, umożliwiającą zgłoszenie do zawodów. 

 

4. Osoby małoletnie mają możliwość rejestracji w Systemie INSIDE na zasadach określonych w 

ust. 3 z zastrzeżeniem, że pełna funkcjonalność Systemu INSIDE będzie odblokowana w momencie 

zatwierdzenia przez pracowników PZM zgody rodziców / opiekunów prawnych.  

Za zgodę rodziców uznaje się podpisany dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. Przedmiotowy dokument musi zostać dostarczony w oryginale  do zrzeszonego w 

PZM podmiotu, którego członkiem jest Użytkownik, a jego skan zostanie umieszczony w profilu 

Użytkownika Systemu INSIDE,  

 

5. System INSIDE działa w oparciu o trzy stopnie uprawnień dla Użytkowników, rejestrujących się 

jako klub: 

a) pierwszy stopień Użytkownik uzyskuje rejestrując się w  Systemie INSIDE. Na tym poziomie 

Użytkownik nie posiada żadnych uprawnień, a jedynie oczekuje na zatwierdzenie przez Zarząd 

Okręgowy PZM. 

b) drugi stopień Użytkownika zostaje odblokowany w momencie zatwierdzenia podmiotu 

zrzeszonego w PZM przez Zarząd Okręgowy PZM. Na tym poziomie, uprawnienia Użytkownika 

rozszerzają się o możliwość złożenia wniosku o licencję klubową, a także możliwość 

edytowania profilu. 

c) Trzeci stopień Użytkownika zostaje odblokowany w momencie przyznania licencji klubowej  

i zatwierdzenia przez pracownika PZM. Na tym poziomie odblokowana zostaje pełna 

funkcjonalność Systemu INSIDE, umożliwiająca zgłaszanie zawodów do kalendarza, a także 

potwierdzenie statusu członka klubu. 

 

6. Konto Użytkownika może zostać zablokowane, w konsekwencji następujących zdarzeń: 

a) pięciu prób błędnego logowania, 

b) działania wskazującego na oszustwo, podszywania się pod inną osobę, włamania się na 

konto etc. 

 

http://wsparcie.insidepzm.pl/doku.php/faq:przegladarki
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7. Licencja zostaje zablokowana w przypadku : 

1) utraty  jej ważności wraz z końcem roku kalendarzowego. W sytuacji tej, System INSIDE nie 

przesyła wiadomości oraz powiadomienia Użytkownikowi, 

2) utraty ważności badań lekarskich. W sytuacji tej System INSIDE na 30 dni przed zablokowaniem 

licencji wysyła powiadomienie oraz wiadomość mailową do Użytkownika, przekazujące 

informację, że za 30 dni licencja Użytkownika zostanie zablokowana z powodu zbliżającej się 

utraty ważności badań lekarskich. Jeżeli Użytkownik w czasie 30 dni nie umieści nowych badań 

lekarskich w profilu, system zablokuje licencję i prześle wiadomość mailową do Użytkownika z 

informacją, że jego licencja została zablokowana z powodu brak ważnych badań lekarskich. 

Powyższe dotyczy wyłącznie zawodników, którzy otrzymali badania na okres krótszy niż 12 

miesięcy. 

3) podjęcia formalnej decyzji o zawieszeniu lub pozbawieniu licencji przez właściwy organ PZM  

w danym sporcie motorowym. W sytuacji tej,  Użytkownik otrzymuje wiadomość mailową oraz 

komunikat w Systemie INSIDE, że jego licencja została zawieszona na podstawie stosownej 

decyzji.   

 

Polski Związek Motorowy zastrzega, że w przypadku wydania System INSIDE w wersji z 

przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Systemu INSIDE 

mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej. 

 

8. Ubezpieczenia zawodników i sędziów 

 

Ubezpieczenie zawodnika / sędziego za pośrednictwem PZM  następuje w oparciu o poniższe 

zasady: 

a) NNW - Użytkownicy posiadający profil zawodnika / sędziego, którzy uzyskają licencję, zostają 

objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), zgodnie z wariantem 

sumy ubezpieczenia, wybranym podczas wypełniania formularza wymaganego do uzyskania 

licencji, 

b) Zniesienie franszyzy integralnej 3% - Użytkownicy ubiegający się o wznowienie / wydanie 

licencji zawodnika mają możliwość dokupienia dodatkowej opcji ubezpieczenia, gwarantującej 

wypłatę świadczenia w momencie, gdy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku podczas 

zawodów, będzie mniejszy niż 3%.  Celem zakupu tej  opcji Użytkownik musi skorzystać ze 

specjalnie przygotowanego w  Systemie INSIDE formularza , który umożliwia szybką płatności 

online, 

c) Ubezpieczenie od kosztów leczenia i transportu zawodnika za granicą - Użytkownicy ubiegający 

się o wznowienie / wydanie licencji zawodnika mają możliwość wykupienia dodatkowej opcji 

ubezpieczenia od kosztów leczenia i transportu zawodnika za granicą. W celu  zakupienia ww. 

ubezpieczenia Użytkownik musi skorzystać ze specjalnie przygotowanego w Systemie INSIDE 

formularza, który umożliwia szybką płatności online.  

d) Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są pod adresem: 

https://www.pzm.pl/ubezpieczenia-sport 

 

9. Tworzenie załóg w Systemie INSIDE  

System INSIDE umożliwia zapraszanie do załogi, co umożliwia zgłaszanie członków tej załogi na 

zawody za pomocą konta jednego użytkownika. 

https://www.pzm.pl/ubezpieczenia-sport
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W tym celu użytkownik musi skorzystać z opcji „Zaproś członka załogi”, a następnie wpisać jego 

adres e-mail. Zaproszony Użytkownik otrzyma powiadomienie z możliwością zaakceptowania 

zaproszenia, co będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie danych w postaci 

imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru licencji oraz numeru telefonu osobie, która zaproszenie 

wysłała. W konsekwencji, Użytkownik zaproszony posiadać będzie również dostęp do danych 

należących do Użytkownika zapraszającego. Po zatwierdzeniu zaproszenia, Użytkownicy stanowią 

załogę w systemie INSIDE, dzięki czemu mogą zgłaszać się do zawodów. 

Skorzystanie z opcji „Usuń członka załogi” spowoduje cofnięcie dostępu do opisanych wyżej 

danych Użytkownika usuniętego z załogi. 

 

10. Powiadomienia w SYSTEMIE INSIDE 

Użytkownicy SYSTEMU INSIDE będą otrzymywali bieżące powiadomienia mailem na wskazany w 

rejestracji adres mailowy dotyczące udziału w zapisanych zawodach  a także informacje na temat 

ważności licencji. Dodatkowe informacje marketingowe, biuletyny i wydawnictwa elektroniczne 

PZM, mogą być przesyłane wyłącznie Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę. 

  

11. Usuwanie konta w Systemie INSIDE PZM 

W celu usunięcia konta w systemie Użytkownik powinien nacisnąć przycisk o treści „Proszę o 

usunięcie konta”. Po naciśnięciu przycisku, pojawi się komunikat, że prośba została przekazana 

administratorowi. Administrator po otrzymaniu od Użytkownika prośby o usunięcie konta usuwa 

jego konto w Systemie INSIDE. Dane mogą być archiwizowane  na potrzeby statutowe w celu 

spełnienia wymogów ustawowych ciążących na Administratorze, a także konieczności posiadania 

historii udziału w zawodach oraz posiadanych licencji, w przypadku gdy użytkownik zwróci się z 

prośbą o przywrócenie konta. Usunięcie konta w Systemie INSIDE zostaje potwierdzone 

wiadomością wysłaną do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z informacją, że 

konto zostało usunięte. W treści wiadomości pojawi się również unikalny numer ID Użytkownika, 

niezbędny do odzyskania konta w przyszłości. 

 

12 Ponowne założenie konta 

Użytkownik po skasowaniu konta może ponownie je założyć na wcześniej wskazane dane, z tym 

zastrzeżeniem, że  nie pozwoli to na przywrócenia historii wcześniej skasowanego konta, w tym 

informacji o zawodach, przesłanych dokumentach oraz innych informacji, które zostały skasowane 

lub zanonimizowane z chwilą skasowania konta w SYSTEMIE INSIDE. 

 

IV. PŁATNOŚCI 

 
1. Płatności w Systemie INSIDE będą przyjmowane za pośrednictwem systemu płatności online – 

Przelewy 24. 

 

2. Z chwilą przyznania licencji oraz łączącego się z tym zakupu polisy ubezpieczeniowej, 

wyłączone zostaje prawo do odstąpienia od umowy . Zwrot płatności może zostać udzielony 

jedynie w przypadku odrzucenia wniosku o licencję przez pracownika PZM. 

 

3. Zwrot płatności nastąpi do 30 dni od daty odrzucenia wniosku. 
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4. W celu uzyskania faktury należy skorzystać z opcji „Poproś o fakturę” dostępnej podczas 

dokonywania płatności. Faktura zostanie wystawiona w terminie zgodnym z obowiązującymi 

przepisami prawa powszechnego. 

 

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
 

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnianych przez Polski Związek Motorowy, w 

szczególności prawa autorskie, przysługują Polskiemu Związkowi Motorowemu lub podmiotom, z 

którymi PZM zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści 

nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu korzystania z 

SYSTEMU INSIDE przez czas trwania Umowy. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest 

dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do 

tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 28.09.2022 r. 

 

2. Polski Związek Motorowy zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do 

stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług za pośrednictwem 

Systemu INSIDE. Korzystanie z Systemu INSIDE wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi 

przekazywania danych przez Internet, takimi jak ich rozpowszechnianie, utrata lub uzyskiwanie 

do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 
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Załącznik do Regulaminu Systemu Inside 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UPRAWIANIE DYSCYPLINY – SPORT 
SAMOCHODOWY PRZEZ MAŁOLETNIEGO SYNA / CÓRKĘ 

 

 

Nazwisko i imię dziecka: .......................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia dziecka: ………………………………………………………………………………………………………. 

Przynależność klubowa dziecka: ............................................................................................................... 

1. 1. Niniejszym jako prawni opiekunowie naszego małoletniego syna/naszej małoletniej córki, wyrażamy zgodę na 

uprawianie przez niego/nią dyscypliny - sport samochodowy. 

2. 2. Potwierdzamy jednocześnie swoim podpisem, że nasze dziecko zna obowiązujące Regulaminy PZM i FIA, w tym 
Regulaminy Sportu Samochodowego PZM i zobowiązuje się do wykonania przewidzianych w przepisach 
obowiązków zawodnika oraz do przestrzegania warunków uprawiania sportu samochodowego, w tym także do 

poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
3. Wyrażamy zgodę na korzystanie przez  naszego małoletniego syna/naszą małoletnią córkę ze wszystkich 
funkcjonalności Systemu INSIDE PZM. 

 

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

 

 

Data i podpis opiekuna prawnego (1) - czytelny            Data i podpis opiekuna prawnego (2*) - czytelny 

*W przypadku posiadania tylko jednego opiekuna prawnego należy przedłożyć dokument potwierdzający ten fakt. 

 

Potwierdzam przynależność klubową, zgodność danych wnioskującego oraz złożonych podpisów. 

 
......................................................................  

                                                                                                                              Data, podpis i pieczęć Klubu 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu na egzamin na licencję jest Polski Związek Motorowy (PZM) z siedzibą w Warszawie (02-518), 
przy ul. Kazimierzowskiej 66; 

2. Podanie danych jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu na licencję w danym sporcie motorowym, a ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w egzaminie.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
 sporządzenia protokołu z egzaminu na licencję w danym sporcie motorowym; 
 wydania zaświadczenia z ww. egzaminu;  

 oceny zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu motorowego, na podstawie zaświadczenia lekarskiego; 
 potwierdzenia przynależności klubowej.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań 
na wniosek osoby, której dane dotyczą, związanych z przeprowadzeniem egzaminu.  

5. PZM będzie przechowywał dane osobowe przez okres 2 lat, od dnia przystąpienia do egzaminu. 
6. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to: 
 żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu; 

 

 żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania;  

 żądanie przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego 
pliku innemu administratorowi; 

 wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez PZM. 
7. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem można kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail: iod@pzm.pl 

mailto:iod@pzm.pl

