
Wniosek o przyznanie dostępu do systemu Posamkres
dla Szybowcowego Komisarza Sportowego AP

Proszę  o  przyznanie  dostępu  do  systemu  Posamkres  w  zakresie  uprawnień
Szybowcowego Komisarza Sportowego.

Imię i nazwisko: ......................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................

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

Numer identyfikacyjny Komisarza Sportowego: ....................................................

Telefon kontaktowy: ...............................................................................................

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

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i posiadam uprawnienia Szybowcowego Komisarza
Sportowego zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI, część 3, nadane przez Aeroklub Polski.  Przyjmuję do
wiadomości,  że  system  Posamkres  jest  systemem  informatycznym służącym do  przetwarzania  danych
osobowych. Administratorem systemu jest Aeroklub Polski.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyznania i  utrzymania dostępu do
systemu  informatycznego  „Posamkres”.  Jednocześnie  oświadczam,  że  zostałam  poinformowany/a
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji moich danych kontaktowych, jeśli ulegną zmianie.

Oświadczam,  że  zostałem poinformowany,  że  administratorem danych  osobowych  jest  Aeroklub  Polski
z siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Komitetu  Obrony  Robotników  39.  tel.  22 556 73 00;  e-mail:
biuro@aeroklubpolski.pl Dane  zbierane  są  wyłącznie  w  celu  prowadzenia  dokumentacji  sportowej,
nadania  i  utrzymania  uprawnień  dostępu  do  systemu  informatycznego  „Posamkres”  oraz  prowadzenia
rejestru komisarzy sportowych. Podanie danych jest dobrowolnie, ale niezbędne do uzyskania i utrzymania
dostępu do systemu informatycznego „Posamkres”. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Osobie,
której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Oświadczam, że zapoznałem się z polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, przyjętą
uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego nr 84/XX/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. i zobowiązuje się do jej
stosowania.

Data: ......................................... Podpis wnioskującego Komisarza: ............................................................

Wniosek  należy  dostarczyć  do  Aeroklubu  Polskiego,  do  pana  Jarosława  Darskiego  (najlepiej  skan  na  adres:
j.darski@aeroklubpolski.pl). Po pozytywnym rozpatrzeniu upoważnienie do przetwarzania danych i dane dostępowe do
systemu zostaną przesłane na adres e-mail wnioskującego.
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