
FORMULARZ ZMIANY DANYCH ZGŁOSZENIOWYCH  
DO SEZONU 20…….  W PKWK 

 
 

Imię*/Firma 
 

Miejscowość* 
 

Nazwisko* 
 

Data* 
 

 

adres* 
 

telefon* 
 

  
PESEL* 

 

  
REGON 

 

    

Dotyczy konia* 
 

rasa* 
 

wiek (rok urodzenia)* 
 

płeć* 
 

pochodzenie* 
 

 
 
 

Informuję, że z dniem* 
 

nastąpiła zmiana: 

 
Z:      NA: 

trenera** 
   

osoby upoważnionej do 
zapisywania i wycofywania 

koni z gonitw**    

barw wyścigowych** 
   

właściciela** 
   

inne** 
   

* pole wymagane ** właściwe zaznaczyć 
  

 
Niniejszym potwierdzam prawdziwość zgłoszonych powyżej zmian oraz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Klub Wyścigów 
Konnych („PKWK”) z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu w celu zmiany w PKWK danych zgłoszeniowych 
do bieżącego sezonu wyścigowego, jak i w celu realizacji zadań ustawowych PKWK, tj. ustalania warunków rozgrywania gonitw i ich przestrzegania oraz 
działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni. Oświadczam także, że zostałem poinformowany przez Polski Klub Wyścigów Konnych o prawie 
cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, przy czym cofnięcie przeze mnie takiej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania moich danych, którego Polski Klub Wyścigów Konnych dokonał przed wycofaniem przeze mnie przedmiotowej zgody. 

   
 

 
………………………………………………. 

Podpis 

UWAGA! 

Należy załączyć podpisaną „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”, wypełnioną i podpisaną przez 

wszystkie osoby, których dane osobowe ujęte są we wniosku. 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 
 

Polski Klub Wyścigów Konnych (dalej także jako „PKWK”) niniejszym informuje Cię, że przetwarza Twoje dane osobowe. Szczegóły tego przetwarzania 
znajdują się poniżej. 
 
I. Administrator danych osobowych  
Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie. 
 
II. Inspektor Ochrony Danych  
PKWK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych przetwarzanych przez 
PKWK oraz w sprawach realizacji Twoich praw. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest telefonicznie (nr tel. 48 604 808 715), mailowo (e-mail: 
ochronadanych@pkwk.org) lub pisemnie, na adres siedziby PKWK: Warszawa (02-684), ul. Puławska 266 z dopiskiem Leszek Kot IOD.  
 
III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych  
a) W celu należytego wykonywania zadań nałożonych na PKWK w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 194 ze zm.) 

oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy lub w innych aktach normatywnych przyjętych na jej podstawie, w oparciu o Twoją zgodę (podstawa z art. 6 
ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO), 

b) W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z PKWK umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO), 
c) W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym 

interesem PKWK (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO), 
d) W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem PKWK (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

rozporządzenia RODO). 
 
IV. Kategorie danych osobowych, które przetwarza PKWK (podaje się wówczas, gdy dane osobowe pozyskało się nie od osoby, której one dotyczą) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V. Odbiorcy danych osobowych 
Twoje dane osobowe PKWK może udostępniać następującym podmiotom/ kategoriom podmiotów: 
a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług PKWK korzysta przy ich przetwarzaniu, jak np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorów 

szkód, agencje marketingowe itd.]; 
b) innym niezależnym odbiorcom, jak np. właściwe instytucje państwowe, na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  
 
VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  
PKWK nie przekazuje Twoich danych osobowych poza teren Rzeczpospolitej Polskiej/ Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
VII. Okres przechowywania danych  
Twoje podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez PKWK dla potrzeb należytego wykonywania przez PKWK obowiązków nałożonych na PKWK w 
ustawie o wyścigach konnych lub wynikających z celów statutowych PKWK. Do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz 
zgodę, jeśli PKWK przetwarzał je na podstawie określonej zgody, lub PKWK uzna, że dane te się zdezaktualizowały. 
Jeżeli Twoje dane zostały pozyskane przez PKWK w związku z zawarciem umowy, są one przechowywane przez PKWK do końca okresu przedawnienia 
potencjalnych roszczeń z takiej umowy. 
 
VIII. Twoje prawa 
Przysługują Ci następujące prawa związane z danymi osobowymi: 
a) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, aby PKWK przetwarzał Twoje dane, możesz zażądać ich usunięcia), 
d) ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, aby PKWK ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania 

lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem PKWK ma nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarza je bezpodstawnie, lub 
nie chcesz, aby PKWK je usunął, gdyż są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu 
względem przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (tj. prowadzonego w celach innych marketing 
bezpośredni) oraz gdy przetwarzanie danych jest niezbędne PKWK do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania 
przez PKWK powierzonej PKWK władzy publicznej. W takim przypadku należy wskazać PKWK Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem 
uzasadnia zaprzestanie przez PKWK przetwarzania danych objętych Twoim sprzeciwem. PKWK zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w 
tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są PKWK niezbędne 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

f) prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od PKWK w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego (np. format CSV) dane osobowe Ciebie dotyczące, które przekazałeś PKWK na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz zlecić PKWK 
przekazanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że PKWK przetwarza Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego właściwego organu nadzorczego, 

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych: w każdej chwili masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych przez PKWK. 
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.  

 
Szczegóły i wskazówki dotyczące wykonywania ww. praw znajdują się na stronie http://www.pkwk.pl/language/pl/polityka-prywatnosci/. W celu wykonania ww. 
praw należy skierować żądanie na adres mailowy ochronadanych@pkwk.org, telefonicznie 604808715 lub listownie, na adres siedziby PKWK. Należy 
pamiętać, że przed realizacją ww. uprawnień PKWK ma obowiązek zidentyfikować Twoją tożsamość. 
 
IX. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych 

Podanie przez Ciebie danych PKWK jest/ może być: 
a) wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy o wyścigach konnych, z kodeksu pracy; 
b) warunkiem zawarcia umowy z PKWK, 
c) wymogiem umownym wynikającym z zawieranej przez Ciebie z PKWK umowy, 
d) dobrowolne.  
 

Jeżeli nie podasz PKWK danych osobowych: 
a) PKWK może odmówić zawarcia z Tobą umowy, rozpatrzenia wniosku itp., 
b) PKWK może dochodzić odszkodowania lub odmówić spełnienia świadczenia. 
 
X. Informacja o źródle danych [*znajduje zastosowanie przy zbieraniu danych nie od osoby, której dane dotyczą] 
 
   Twoje dane osobowe PKWK uzyskał od ………………………….……………………………………………… 

 

Data: ………………………………………  Czytelny podpis osoby zapoznanej …………….…………………………. 

mailto:ochronadanych@pkwk.org
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