
Instrukcja przesyłania zgód na przetwarzanie danych osobowych do 

Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w roku 2021 
 

I. Wymagane zgody na przetwarzanie danych osobowych w roku 2021 

 

W ramach Programu Lekkoatletyka dla każdego! w roku 2021 wymagane są poniższe zgody:  

• Zgoda rodzica/opiekuna - Szkoła Podstawowa – dotyczy wszystkich dzieci uczestniczących na 

zajęciach w ramach Ldk! – SP 

 

II. Przesyłanie dokumentów 

 

• Za nadzór i gromadzenie zgód elektronicznych na terenie Ośrodka Lekkiej Atletyki odpowiada 

Koordynator Wojewódzki, 

• Wszystkie aktualne zgody są dostępne do pobrania na stronie 

www.lekkoatletykadlakazdego.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA – w sytuacji 

jakichkolwiek zmian, PZLA poinformuje Koordynatorów,  

• Trenerzy pracujący w ramach Programów zobowiązani są do zebrania zgód wszystkich dzieci u 

siebie w grupach, następnie zeskanowanie ich i przesłanie do KOLA w jednym Folderze.  

Folder powinien być podpisany : Nazwisko Imię - funkcja  

 

Przykład prawidłowo nazwanego folderu :  

 
 

UWAGA: Zawodnicy szkoleni w ramach OSU muszą posiadać Indywidulane Konta 

Zawodnicze.  

 

• W swoim folderze trener umieszcza skany (może być też dobrej jakości zdjęcie )  dokumentów 

każdego dziecka/zawodnika w oddzielnych plikach, czyli każde dziecko/zawodnik ma swój 

podpisany plik : Nazwisko Imię dziecka/zawodnika – grupa szkoleniowa  

 

 

 
• Kompletny folder należy wysłać do Koordynatora.  

• Koordynator w momencie otrzymania folderu od Trenera, sprawdza zawartość i w momencie 

potwierdzenia, ze jest poprawnie wykonany przesyła na adres : 

zgody@lekkoatletykadlakazdego.pl w tytule wpisując : Województwo-nazwisko i imię trenera 

( 1 mail = 1 trener ) . 

http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/
mailto:zgody@lekkoatletykadlakazdego.pl


• W sytuacji kiedy w trakcie roku dojdzie dziecko do grupy – trener wysyła do KOLA plik ze 

skanem (może być też dobrej jakości zdjęcie)  dokumentu, następnie KOLA po sprawdzeniu 

przesyła na adres zgody@lekkoatletykadlakazdego.pl wpisując w tytule : Uzupełnienie-

województwo-nazwisko i imię trenera  

• Jeśli zgody zostały wcześniej przesłane do PZLA – uprzejmie prosimy KOLA o kontakt z 

justyna.jedrych@pzla.pl  ( i DW dominik.witczak@pzla.pl) i informację który trener już przesłał 

dokumenty, abyśmy mogli uzupełnić zgody w systemie elektronicznym.  

 

III. Oryginały dokumentów 

 

• Oryginały dokumentów przetrzymują u siebie trenerzy a następnie na koniec roku przekazują 

w komplecie do KOLA  

• Po skompletowaniu wszystkich zgód, KOLA wysyła dokumenty do PZLA. Dokumenty powinny 

być posegregowane na każdego Trenera  

• Zgodnie z zapisem umowy pomiędzy Ministerstwem Sportu a PZLA : Par. 5 ust. 2 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

zadania przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca 

realizował zadanie. 
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