
Regulamin Licencji Zawodnika Federacji NAC – Polska  
 

§1. 
 

1. Licencję zawodnika wydaję się na jego wniosek przesłany drogą 
mailową lub na adres Federacji i wydawana jest w postaci plastikowej 
karty 
· Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne o 
wymiarach 3,5 x 4,5cm 
· Podać adres zamieszkania 
· kopię dowodu wpłaty 
2. Licencja ważna jest 1rok kalendarzowy po dokonaniu opłaty i 
zaakceptowaniu regulaminu. 

§2. 
 

1. Licencja zawodnika upoważnia do 50% tańszej krajowej opłaty 
startowej. 
2. Udziału na zgrupowaniu kadry przed najważniejszymi imprezami 
Federacji. 
3. Udziału w sympozjach - szkolenie pozowania , dieta , treningi 
4. Dostęp do najważniejszych informacji NAC International ( kalendarz , 
zmiany itp ) 
5. Możliwość startów na prestiżowych zawodach ( dotyczy zawodów na 
zaproszenie takich jak : 
Frey Clasic , Baltic Cup , J-M.B Open Luxemburg itp ) 
 

§3. 
 

1. Na MŚ  i Ms&Mr Universe powołani będą tylko zawodnicy posiadający 
aktualną licencję §4. 

 
1. Posiadanie licencji zawodnika nie wyklucza startów w innych 
Federacjach 

§5. 
 

1. Opłata roczna wynosi 200zł ( dwieście złotych ) 
2. Przedłużenie licencji / kolejny rok 150zł ( dotyczy przedłużenia licencji 
do końca stycznia)  
3. Zawodnik który nie ma ciągłości , po upływie roku traci przywileje 
wynikające z licencji ,chyba że złoży ponowny wniosek 
 
 
 



§6. 
 

Wszystkie podane dane będą przechowywane przez Federację NAC-
Polska i nie będą przekazywane 
innym podmiotom. 
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas 

wydanie licencji zawodnika, odpowiedzialnym za zapewnienie 

bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest właściciel firmy 

NAC – Polska Hadrian Radziejewski  

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu 

zrealizowania usługi, a w szczególności: zapisania imienia/nazwiska 

oraz nr tel. bądź adresu mailowego, wysyłania wiadomości /SMS bądź 

wiadomości mailowej,. 

 Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

3. W trakcie wystąpienia z wnioskiem o wydanie licencji w Federacji, 

proszę o następujące dane osobowe: imię i nazwisko, maila oraz 

numer telefonu i sporadycznie adres, potrzebny do wysyłki licencji. 

Informuję, że nie pobieramy żadnych innych danych osobowych w 

celu wydania licencji  a informacje te podają Państwo dobrowolnie. 

Również w każdej chwili informacje te możecie zmienić /np. nr tel., 

lub/usunięcie danych/ 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wyrobienia 

licencji . W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo jej 

wyrobić. 

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 

danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  



6. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom 

danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu 

informatycznego i hostingu (internet, telefonia komórkowa itp.) 

7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych 

osobom trzecim. 

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane w wersji 

elektronicznej /kalendarz na rok bieżący/ oraz w wersji mobilnej/ 

telefon, internet/ wyłącznie przez okres korzystania z licencji, nie 

dłużej niż dwa lata  rok kalendarzowe , licząc od początku do końca 

roku bieżącego, w którym przestali Państwo korzystać z licencji. Po 

upływie tego terminu, dane ulegną zniszczeniu. 

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu 

realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.: 

• Marketingu własnych usług 

• Dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi 

terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks 

cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. Ze zm.) 

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie 

środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 

osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami. 

Procedura Alarmowa. 

Administrator zobowiązany jest do ochrony danych osobowych jego 

klientów. W momencie wycieku takich informacji, wdraża 

postępowanie alarmowe informując osobę zainteresowaną oraz 

odpowiedni urząd. 

Administrator przechowując dane na nośnikach mobilnych, chroni je 

zaszyfrowanymi hasłami/kodami dostępu a dane w wersji papierowej 

zabezpiecza przed wglądem osób trzecich. 


