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ZGŁOSZENIE STAJNI WYŚCIGOWEJ 

DO POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

NA SEZON 20…… 

 

Imię i nazwisko kierownika stajni wyścigowej 

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

Adres  Telefon/fax 

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

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

Właściciel stajni wyścigowej (podmiot prowadzący stajnię wyścigową) 

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

Adres  Telefon/fax 

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

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

 
Osoba posiadająca ważną licencję na trenowanie koni wyścigowych 

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

Adres  Telefon/fax 

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

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

Osoba upoważniona do zapisywania i wycofywania koni z gonitw Telefon/fax 

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

 
PRACOWNICY OBSŁUGI STAJNI 

Lp. Nazwisko i imię Adres 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

           …………………………………..                        …………..….……………………… 
                         miejscowość i data                                       podpis kierownika stajni wyścigowej 

 
 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych („PKWK”) z siedzibą w Warszawie 
moich danych osobowych wskazanych w niniejszym wniosku w celu zgłoszenia stajni wyścigowej do PKWK na bieżący sezon 
wyścigowy, 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 kierownika stajni        Podpis właściciela stajni          Podpis osoby z licencją           Podpis os. upow. 
 
 

 

 

 
UWAGA! 

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

podpisaną przez wszystkie osoby, których dane osobowe ujęte są w zgłoszeniu. 
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Załącznik do Zgłoszenia 
 
 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych („PKWK”) 
z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych wskazanych we wniosku zgłoszenia stajni wyścigowej do 
sezonu w celu dokonania zgłoszenia stajni do 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. 
 
 
Podpisy pracowników obsługi stajni, zgodnie z wykazem w niniejszym zgłoszeniu: 
 
 
1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

 
 

 
 


