KARY ORZECZONE PRZEZ KOMISJĘ DYSCYPLINY Podokręgu TYCHY Śl. ZPN
w dniu 08.12.2020.
Kary nałożone na zawodników
klasa
Lp

1.
2.

zawodnik/klub

rodzaj
kary

rozgrywkowa

T.K. – LKS Brzeźce

Kl. A

P.K. – LKS Brzeźce

Kl.A

kara
finansowa
kara
finansowa

wymiar
kary

podstawa
prawna

80,00 zł art.59 Reg.D.PZPN
50,00 zł art.59 Reg.D.PZPN

bieg
kary
od
07.12.20.
od
07.12.20.

-PouczenieOd powyższych orzeczeń przysługuje wszystkim ukaranym prawo złożenia odwołania do Związkowej Komisji Odwoławczej ŚL.ZPN w
Katowicach (40-028 Katowice ul. Francuska 32) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 7 dni od daty pojawienia się
w/w decyzji w komunikacje, po uprzednim wpłaceniu kaucji na podane poniżej konto i doręczeniu kserokopii wpłaty ZKO.
Nr konta: 97 1020 2313 0000 3502 0119 9827
Podstawa Prawna: nawiązanie do Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN Dział III Rozdział VI art. 144 § 3 str.49 po spełnieniu art. 145 § 1
pkt 5 str.50 oraz Regulaminu ramowego rozgrywek, § 46 pkt 11 i następne.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Związek Piłki Nożnej (ŚLZPN) z siedzibą przy ulicy Francuskiej
32, 40-028 Katowice.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ŚLZPN w celach związanych z publikacją komunikatów Komisji Dyscypliny Śl. ZPN
oraz Komisji Dyscypliny Podokręgu Śląskiego Związku Piłki Nożnej na podstawie § 10 Regulaminu Komisji Dyscypliny, który przewiduje
możliwość ich publikacji, oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit f w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przysługuje Pani/Panu kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) pod
adresem e-mail: iod@slzpn.pl, oraz korespondencyjnie: ul. Francuska 35, 40-028 Katowice.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów informacyjnych związanych z obowiązkiem publikacji
komunikatu, oraz w terminie dla dochodzenia roszczeń.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby
prowadzonych przez nie postępowań, krajowe i międzynarodowe struktury piłki nożnej.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V-ce Przewodniczący Komisji Dyscypliny

Sekretarz Komisji Dyscypliny

Ryszard Urbańczyk

Anna Gotz
Przewodniczący Komisji Dyscypliny
Arkadiusz Nawrocki

