
 

Kurs dla kierowników ds. bezpieczeństwa 
 
Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej informuje, że w dniu  
15 października 2022 r. (sobota) organizowany będzie kurs dla kierowników ds. bezpieczeństwa, według programu 
określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów jakie 
powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. Ukończenie kursu daje 
również uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa podczas imprez masowych. 
 
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego kurs będzie prowadzony metodą stacjonarno-zdalną i zakończy się 
egzaminem. 
 
Osoby zainteresowane zdobyciem powyższych uprawnień proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego dane: 
✓ imię i nazwisko, adres mailowy, kontakt telefoniczny, 
✓ podmiot reprezentowany (Klub). 
 
Opłata za kurs wynosi 320 PLN, którą należy dokonać na konto Mazowieckiego ZPN Nr: 09 1020 1156 0000 7102 0058 
4136, w tytule przelewu prosimy wpisać : Kurs kierownik ds. bezp., imię i nazwisko. 
W cenie kursu zapewniamy serwis kawowy oraz obiad. 
 
Zgłoszenia oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres pawel.wysocki@mzpn.pl w terminie do dnia  
30 września 2022 r. W przypadku dużej liczby chętnych planowany jest podział na dwie grupy. 
 
Rozpoczęcie kursu o godzinie 9.00, miejsce: Siedziba Mazowieckiego ZPN ul. Puławska 111A lok.50,  
02-707 Warszawa. 
 

Ze sportowym pozdrowieniem. 
 

Przewodnicząca 
Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN 

Małgorzata Zaorska 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W WARSZAWIE, ul. Puławska 111a lok. 50, 02-707 Warszawa. 

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – adres email: mazowiecki@zpn.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji kontaktu lub zawarcia umowy. 
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