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REGULAMIN 

SYSTEMU INFORMATYCZNEGO  
POLSKIEGO ZWIĄZKU GOLFA  

„PZG EAGLE 2.0” 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Systemu. 
2. Każdy Użytkownik, który rozpoczyna korzystanie z Systemu akceptuje treść niniejszego 

Regulaminu i zobowiązuje się korzystać z Systemu zgodnie z warunkami określonymi  
w Regulaminie.  

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać Regulamin i akceptuje, że 
nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować zastosowaniem sankcji w nim 
określonych.  

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rejestracji 
danych użytkownika w Systemie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą 
elektroniczną następuje w przypadku, gdy Użytkownik zgłosi Usługodawcy wolę 
zakończenia korzystania z Systemu, a Usługodawca dokona usunięcia Konta 
Użytkownika i umieszczonych w nim danych z Systemu z zastrzeżeniem §7 pkt. 5 
niniejszego Regulaminu.  

§2 
DEFINICJE 

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, 
należy rozumieć w następujący sposób: 

a) Regulamin – rozumie się przez to niniejszy Regulamin; 
b) Usługodawca - rozumie się przez to Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie, 

LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem 
KRS 00001172289, REGON 01034566; 

c) PZG – rozumie się przez to Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie; 
d) System – rozumie się przez to System Informatyczny PZG EAGLE 2.0 należący do  

Usługodawcy, umieszczony pod adresem https://eagle2.pzgolf.pl/; 
e) Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystająca z Systemu na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik niepełnoletni, który 
nie ukończył 18 lat korzysta z Systemu za zgodą przedstawiciela ustawowego; 

f) Administrator Systemu – osoba upoważniona przez Usługodawcę, która zgodnie  
z przyznanymi w upoważnieniu uprawnieniami dokonuje czynności związanych  
z funkcjonowaniem Systemu; 

https://eagle2.pzgolf.pl/
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g) Usługa – rozumie się przez to dostęp do funkcjonalności Systemu umożliwiających 
Użytkownikom korzystanie z Systemu zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu; 

h) Konto – rozumie się przez to dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu (podaniu 
Loginu i hasła dostępu) miejsce w Systemie z przypisanymi funkcjonalnościami  
i uprawnieniami, umożliwiające  korzystanie z Systemu.  

i) Login – rozumie się przez to indywidualny i niepowtarzalny adres poczty 
elektronicznej Użytkownika, który został przez niego wskazany w toku rejestracji lub 
w trakcie korzystania z Systemu. 

j) Turniej Golfowy – zawody sportowe będące częścią systemu współzawodnictwa 
sportowego w golfie organizowanego przez PZG, które prowadzone są przy pomocy 
odpowiednich funkcjonalności i modułów Systemu.  

§3 
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SYSTEMU 

1. Do korzystania z usług Systemu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: 
a) stabilnego połączenia z siecią Internet; 
b) przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersjach 11.0 i wyższych, Microsoft 

Edge, Firefox w wersjach 24.x i wyższych lub Chrome w wersjach 24.x i wyższych. 
Przeglądarka powinna akceptować „cookie". 

2. Techniczne warunki korzystania z Systemu mają znaczenie dla prawidłowości 
funkcjonowania Systemu. 
 

§4 
FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU 

 
1. System umożliwia w szczególności: 

a) Prowadzenie rejestracji zawodników posiadających Kartę HCP PZG; 
b) Prowadzenie rejestracji graczy posiadających Zieloną Kartę PZG;  
c) Prezentację wyników sportowych osiąganych przez zawodników w związku  

z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym w golfie; 
d) Prowadzenie klasyfikacji sportowej polskich golfistów w ramach Rankingu PZG;  
e) Obsługę procesu wydawania Zielonych Kart PZG;  
f) Obsługę procesu wydawania licencji sportowych (kart HCP) zawodnikom PZG;  
g) Obsługę rozliczeń finansowych miedzy Usługodawcą, a Klubami Golfowymi  

i Akademiami Golfa; 
h) Obsługę i prowadzenie HCP; 
i) Gromadzenie danych dotyczących kalibracji pól golfowych zlokalizowanych w Polsce 

i zagranicą; 
j) Emisję reklam partnerów i sponsorów Usługodawcy;  

2. Usługodawca w ramach Systemu świadczy, w szczególności następujące usługi: 
a) utworzenie indywidualnego, unikalnego Konta Użytkownika wraz z przypisanymi do 

Konta funkcjonalnościami; 
b) prowadzenie HCP i licencji sportowych zawodników PZG;  
c) prowadzenie rankingów i klasyfikacji sportowych zawodników PZG; 
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d) prowadzenie procesu wydawania Zielonych Kart PZG oraz rejestracji posiadaczy 
Zielony Kart PZG w Systemie;  

e) prowadzenie procesu wydawania Kart HCP oraz rejestracji posiadaczy Kart HCP  
w Systemie; 

f) wysyłanie wiadomości elektronicznych do Użytkowników zarejestrowanych  
w Systemie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie; 

g) Organizowanie i prowadzenie Turniejów Golfowych.  
3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę może zostać zmieniony przez 

Usługodawcę. 
 

§5 
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW 

 
1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług  

z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z Regulaminu. 
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: 

a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług, w szczególności ze względu na 
czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Systemu; 

b) wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów 
systemowych związanych z funkcjonowaniem Systemu; 

c) wysłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników wiadomości dotyczących 
statutowej działalności  Usługodawcy oraz organizacji współzawodnictwa 
sportowego w golfie; 

d) wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników informacji 
marketingowych w przypadku uzyskania ich uprzedniej zgody; 

e) natychmiastowego usunięcia materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, 
dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich; 

f) natychmiastowego zablokowania dostępu do Systemu Użytkownikowi, który 
narusza prawo i/lub postanowienia Regulaminu; 

g) pozbawienia, ograniczenia lub przywrócenia Użytkownikowi możliwości korzystania  
z Systemu w zależności od wyników postępowania dyscyplinarnego. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu świadczonych Usług oraz 
sposobu działania Systemu.  

4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić 
korzystanie z Systemu, naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub 
prywatność innych Użytkowników. 

5. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane wykorzystywaniem 
uzyskanych za pośrednictwem Systemu informacji dotyczących innych Użytkowników,  
a w szczególności działania polegające na wykorzystaniu Systemu lub informacji 
uzyskanych za pomocą Systemu celem nieuprawnionego rozsyłania informacji 
handlowej. 

 
§6 

REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA 
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1. Rejestracja Użytkownika w Systemie jest dobrowolna i następuje w drodze 
elektronicznej lub w przypadku osób nie posiadających adresu poczty elektronicznej za 
pośrednictwem wniosku rejestracyjnego w formie papierowej. Rejestracja Użytkownika 
w Systemie związana jest z organizowaniem przez Usługodawcę współzawodnictwa 
sportowego w golfie i obsługą systemu HCP, który stanowi jego integralną część. 

2. W przypadku procedury rejestracji drogą elektroniczną, wstępnego wprowadzenia 
danych Użytkownika dokonuje Administrator Systemu wprowadzając za pomocą 
formularza rejestracyjnego niezbędne dane Użytkownika do Systemu. Następnie na 
podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość  
z unikalnym i niepowtarzalnym linkiem aktywacyjnym który przekieruje Użytkownika do 
wniosku rejestracyjnego umożliwiającego: (i) weryfikację oraz uzupełnienie przez 
Użytkownika danych niezbędnych do ostatecznej rejestracji Użytkownika w Systemie 
oraz (ii) umożliwiającego wyrażenie przez Użytkownika zgód na przetwarzanie danych 
osobowych w Systemie oraz innych zgód niezbędnych do udziału w współzawodnictwie 
sportowym w golfie. W przypadku braku reakcji Użytkownika na otrzymaną wiadomość 
z linkiem aktywacyjnym uprzednio wprowadzone dane ulegają automatycznemu 
usunięciu z Systemu po upływie 30 dni.  

3. W przypadku procedury rejestracji przy wykorzystaniu wniosku w formie papierowej, 
Użytkownik wypełnia wniosek rejestracyjny stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu, a następnie prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek przesyła listownie 
na adres Usługodawcy. Wniosek rejestracyjny w formie papierowej zawiera takie same 
dane i zgody jak formularz rejestracyjny w formie elektronicznej. Następnie Użytkownik 
zostaje dodany przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego wniosku rejestracyjnego, 
który podlega archiwizacji w siedzibie Usługodawcy.  

4. Osoby niepełnoletnie mogą dokonać rejestracji w Systemie jedynie po wyrażeniu zgody 
na rejestrację przez przedstawiciela ustawowego Użytkownika. W takim przypadku 
informacje o korzystaniu z Systemu otrzymuje drogą elektroniczną również 
przedstawiciel ustawowy Użytkownika, który dokonuje akceptacji aktywności 
Użytkownika w Systemie. 

5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika koniecznych do rejestracji w Systemie 
jest dobrowolne, a dane których podanie jest wymagane przez System są niezbędne do 
obsługi i organizacji przez Usługodawcę współzawodnictwa sportowego w golfie oraz 
prowadzenia bazy HCP polskich golfistów. 

6. Rejestracja Użytkownika następuje po podaniu wszystkich danych wymaganych we 
wniosku rejestracyjnym i wyrażeniu zgód wymaganych przy rejestracji Użytkownika do 
Systemu.  

7. Użytkownik wypełniając wniosek rejestracyjny oświadcza, m.in. że: 
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; 
b) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym w golfie organizowanym przez Polski Związek Golfa lub z jego 
upoważnienia i pod jego auspicjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

c) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek Golfa; 
d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać; 
e) zobowiązał się do przestrzegania przepisów i postanowień Reguł Gry w Golfa i Reguł 

Statusu Amatora wydawanych przez R&A Rules Ltd. oraz statutu, regulaminów  
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i uchwał Polskiego Związku Golfa oraz do poddania się odpowiedzialności 
dyscyplinarnej za ich naruszenie. 

8. Użytkownik przy rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji 
marketingowych. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, a Użytkownik ma możliwość 
wycofania zgody na otrzymywanie takich wiadomości. W takim przypadku Użytkownik 
zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wycofaniu zgody na otrzymywanie 
informacji marketingowych wysyłając rezygnację na adres poczty elektronicznej 
organizacja@pzgolf.pl lub poprzez wycofanie zgody przy użyciu funkcjonalności Konta 
Użytkownika. 

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rejestracja Użytkownika w Systemie 
umożliwia: 
a) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 

Usługodawcę, z jego upoważnienia i pod jego auspicjami; 
b) prowadzenie HCP Użytkownika, którego posiadanie jest bezwzględnym wymogiem 

uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w golfie amatorskim. 
 

§7 
USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA 

 
1. Użytkownik może złożyć rezygnację z korzystania z Systemu wysyłając pisemny wniosek 

na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres poczty 
elektronicznej organizacja@pzgolf.pl albo korzystając z odpowiedniej funkcjonalności 
Konta Użytkownika. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnację składa przedstawiciel 
ustawowy Użytkownika. 

2. Usunięcie Konta Użytkownika nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od 
momentu otrzymania przez Usługodawcę takiego żądania. Za dzień roboczy uważa się 
dzień od poniedziałku od piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta Użytkownika z Systemu  
i zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Systemu uniemożliwia uczestnictwo we 
współzawodnictwie sportowym organizowanych przez Usługodawcę z jego 
upoważnienia i pod jego auspicjami oraz uniemożliwia prowadzenie HCP Użytkownika. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w szczególności  
w przypadku stwierdzenia, że: 
a) Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu; 
b) Użytkownik nie zalogował się do Systemu przez okres 12 miesięcy od ostatniego 

zalogowania; 
c) Użytkownik korzystając z Systemu narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje jak 

też dobre imię bądź interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników albo 
dokonuje naruszenia przepisów prawa. 

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane dotyczące uzyskanych przez Użytkownika 
wyników sportowych, to jest: imię, nazwisko, data urodzenia, przynależność klubowa, 
przynależność narodowa, płeć oraz uzyskane wyniki i rezultaty we współzawodnictwie 
sportowym - nie będą mogły zostać usunięte z Systemu ze względu na fakt, że ich 
przetwarzanie jest: 

mailto:organizacja@pzgolf.pl
mailto:organizacja@pzgolf.pl
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a) niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra 
publicznego przez Usługodawcę wynikających z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie; 

b) niezbędne dla realizacji uprawnień i obowiązków Usługodawcy wynikających  
z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

c) niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów związanych  
z organizacją współzawodnictwa sportowego jako zadania publicznego 
realizowanego przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie.  

 
§8 

ZGŁOSZENIE NA TURNIEJ GOLFOWY 
 

1. System umożliwia prowadzenie zgłoszeń Użytkowników na Turnieje Golfowe. 
2. Zgłoszenie Użytkowników na Turniej Golfowy jest dobrowolne i następuje w drodze 

elektronicznej lub w formie papierowej dla osób nieposiadających poczty elektronicznej.  
3. W przypadku procedury zgłoszenia na Turniej Golfowy drogą elektroniczną Użytkownicy 

nie posiadający Konta Użytkownika w Systemie (niezarejestrowani w Systemie) 
wprowadzają za pomocą formularza zgłoszeniowego niezbędne dane Użytkownika do 
Systemu, a Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika (zarejestrowani w Systemie) 
dokonują zgłoszenia na Turniej Golfowy przy pomocy funkcjonalności w Koncie 
Użytkownika.  

4. W przypadku procedury zgłoszenia na Turniej Golfowy przy pomocy formularza 
zgłoszeniowego w formie papierowej, Użytkownik wypełnia formularz zgłoszeniowy 
stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, a następnie prawidłowo 
wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy przekazuje Administratorowi Systemu. 
Formularz zgłoszeniowy na Turniej Golfowy musi zostać niezwłocznie dodany do 
Systemu elektronicznie w formie skanu przez Administratora Systemu. Formularz 
zgłoszeniowy w formie papierowej zawiera takie same dane i zgody jak formularz 
zgłoszeniowy w formie elektronicznej.  

5. Osoby niepełnoletnie mogą dokonać zgłoszenia na Turniej Golfowy jedynie po 
wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego. W takim przypadku informacje  
o rejestracji na Turniej Golfowy otrzymuje drogą elektroniczną również przedstawiciel 
ustawowy Użytkownika, który dokonuje akceptacji aktywności Użytkownika. 

6. Rejestracja Użytkownika na Turniej Golfowy następuje po podaniu wszystkich danych 
wymaganych we formularzu zgłoszeniowym i wyrażeniu zgód wymaganych przy 
zgłoszeniu Użytkownika na Turniej Golfowy. 

7. Użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy na Turniej Golfowy oświadcza, m.in. że: 
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; 
b) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym w golfie organizowanym przez Polski Związek Golfa lub z jego 
upoważnienia i pod jego auspicjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

c) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek Golfa; 
d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać; 
e) zobowiązał się do przestrzegania przepisów i postanowień Reguł Gry w Golfa i Reguł 

Statusu Amatora wydawanych przez R&A Rules Ltd. oraz statutu, regulaminów  
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i uchwał Polskiego Związku Golfa oraz do poddania się odpowiedzialności 
dyscyplinarnej za ich naruszenie. 

8. Uczestnik Turnieju Golfowego nie posiadający Konta Użytkownika w trakcie zgłoszenia 
na Turniej Golfowy zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, płeć, data 
urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do korespondencji, 
przynależność narodowa, przynależność klubowa oraz aktualny HCP. Podanie tych 
danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w współzawodnictwie 
sportowym. 

9. Uczestnik Turnieju Golfowego nie posiadający Konta Użytkownika przed zgłoszeniem  na 
Turniej Golfowy musi wyrazić zgody określone w §10 pkt. 5 i pkt. 6. Wyrażenie 
powyższych zgód jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa  
w współzawodnictwie sportowym w golfie.  

10. Dane uczestnika Turnieju Golfowego, który nie posiada Konta Użytkownika, za 
wyjątkiem danych określonych w §7 pkt. 5, są usuwane z Systemu nie później niż  
w ciągu 6 miesięcy od momentu od zakończenia Turnieju Golfowego.  
 

§9 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkowników  

z  Systemu, w szczególności za konsekwencje podjętych na tej podstawie decyzji. 
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść korespondencji prowadzonej przez 

Użytkowników w tym za wiadomości, których treść narusza prawo lub chronione 
prawem dobra osób trzecich. 

3. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Systemu 
należy zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy lub na adres poczty elektronicznej 
organizacja@pzgolf.pl. 

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 
a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, login, adres poczty elektronicznej), 
b) opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, 
c) okoliczności uzasadniające reklamację oraz 
d) ewentualne żądania.  

5. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych od 
daty otrzymania reklamacji. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku od piątku 
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę o sposobie rozpatrzenia 
reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu przez Usługodawcę. Informacja  
w powyższym zakresie zostanie przekazana Użytkownikowi na dane adresowe podane  
w reklamacji. 
 

§10 
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 
1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne w celu prawidłowej 

realizacji Usług świadczonych za pośrednictwem Systemu. 

mailto:organizacja@pzgolf.pl
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2. Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania danych osobowych, które są 
potrzebne do rejestracji Użytkownika w Systemie lub zgłoszenia na Turniej Golfowy oraz 
prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Systemu. 

3. Dane osobowe Użytkowników, których podanie wymagane jest do korzystania  
z Systemu, określone są we wniosku rejestracyjnym. Użytkownik rejestrując się do 
Systemu zobowiązany jest podać co najmniej następujące dane: imię, nazwisko, płeć, 
data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do korespondencji, 
przynależność narodowa, przynależność klubowa. Podanie tych danych jest niezbędne 
do korzystania z Systemu. 

4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, których katalog określony jest 
każdorazowo we wniosku rejestracyjnym przy rejestracji w Systemie lub w formularzu 
zgłoszeniowym przy zgłoszeniu na Turniej Golfowy, to jest w szczególności imię, 
nazwisko, płeć, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do 
korespondencji, przynależność narodowa, przynależność klubowa, historia zmian HCP, 
historia uzyskanych wyników współzawodnictwa sportowego oraz aktualny HCP.  

5. Użytkownik rejestrując się w Systemie lub zgłaszając się na Turniej Golfowy wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie /imię, nazwisko, płeć, data 
urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do korespondencji, 
przynależność narodowa, przynależność klubowa, historia zmian HCP, historia 
uzyskanych wyników współzawodnictwa sportowego, aktualny HCP/ przez Usługodawcę 
i podmioty upoważnione przez Usługodawcę dla realizacji celów statutowych 
Usługodawcy, informowania o działalności Usługodawcy, organizacji współzawodnictwa 
sportowego w golfie oraz informowania o wynikach współzawodnictwa sportowego  
w golfie i HCP zawodnika, w tym w szczególności w systemie livescoring, systemie 
leaderboard i za pośrednictwem serwisów lub aplikacji Polskiego Związku Golfa w sieci 
Internet. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niezbędna 
do prawidłowej realizacji organizowanego przez Usługodawcę współzawodnictwa 
sportowego w golfie.   

6. Użytkownik wyraża zgodę, że w przypadku jego uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym informacje o jego wynikach sportowych mogą zostać podane do publicznej 
wiadomości, w szczególności w systemie livescoring, systemie leaderboard i za 
pośrednictwem serwisów lub aplikacji Polskiego Związku Golfa w sieci Internet.  

7. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca - Polski Związek Golfa  
z siedzibą w Warszawie [00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79], wpisany do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy pod numerem KRS 00001172289, REGON 01034566. 

8. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych umieszczonych w Systemie jak również 
ma prawo poprawy i uaktualnienia tych danych lub ich zmiany za pośrednictwem Konta 
Użytkownika lub zwracając się z odpowiednim żądaniem do Usługodawcy lub 
Administratora Systemu. 

9. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników 
i dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Użytkowników. 

10. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych w zakresie /imię, nazwisko, 
płeć, kategoria wiekowa, przynależność narodowa, przynależność klubowa, historia 
uzyskanych wyników współzawodnictwa sportowego, aktualny HCP/ klubom golfowym 
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zrzeszonym w Polskim Związku Golfa, organizatorom turniejów oraz zawodnikom 
wyłącznie w celu organizacji współzawodnictwa sportowego w golfie. Zgoda na 
przekazanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niezbędna do prawidłowej 
realizacji organizowanego przez Usługodawcę współzawodnictwa sportowego w golfie.   
 

§11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane przez Usługodawcę. 
2. Zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom w postaci ujednoliconego tekstu 

Regulaminu umieszczonego w Koncie Użytkownika oraz w serwisie internetowym PZG. 
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w informacji o zmianie 

Regulaminu.  
4. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z treścią wprowadzonych zmian  

w Regulaminie. Korzystanie z Systemu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest 
równoznaczne z  akceptacją przez Użytkownika treści nowego Regulaminu.  

5. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu to powinien 
powstrzymać się od logowania do Systemu i niezwłocznie zawiadomić o tym 
Usługodawcę.  

6. Pisemne oświadczenie o braku akceptacji dla zmian w Regulaminie złożone Usługodawcy 
na adres poczty elektronicznej organizacja@pzgolf.pl lub za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej jest równoznaczne z koniecznością usunięcia Konta Użytkownika w Systemie 
przez Usługodawcę.  
 

mailto:organizacja@pzgolf.pl


________________________________________________

Miejscowość i data

1. Oświadczam, że nie mam przeciwskazań zdrowotnych i jestem zdolna/y do uprawiania golfa i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym
w golfie amatorskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i postanowień Reguł Gry
w Golfa i Reguł Statusu Amatora wydawanych przez R&A Rules Ltd. oraz statutu, regulaminów i uchwał Polskiego Związku Golfa, a także
zobowiązuję się poddać odpowiedzialności dyscyplinarnej za ich naruszenie.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie /imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu, adres do korespondencji, przynależność narodowa, przynależność klubowa, historia zmian HCP, historia uzyskanych wyników
współzawodnictwa sportowego, aktualny HCP/ przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), którym jest Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie [al. Jerozolimskie 65/79;
00-697 Warszawa; REGON: 010345636; NIP: 118-13-89-478; KRS: 0000117289] i podmioty przez niego upoważnione, dla realizacji celów
statutowych Polskiego Związku Golfa, informowania o działalności Polskiego Związku Golfa, organizacji współzawodnictwa sportowego w golfie
oraz publicznego informowania o wynikach współzawodnictwa sportowego w golfie i HCP zawodnika, w tym w szczególności w systemie
livescoring, systemie leaderboard i za pośrednictwem serwisów lub aplikacji Polskiego Związku Golfa w sieci Internet. Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych jest dobrowolna, jednak niezbędna do prawidłowej realizacji organizowanego przez Polski Związek Golfa współzawodnictwa
sportowego w golfie.

3. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w zakresie /imię, nazwisko, płeć, kategoria wiekowa, przynależność narodowa,
przynależność klubowa, historia uzyskanych wyników współzawodnictwa sportowego, aktualny HCP/ klubom golfowym zrzeszonym w Polskim
Związku Golfa, organizatorom turniejów i innym zawodnikom wyłącznie w celu organizacji współzawodnictwa sportowego w golfie. Zgoda
na przekazanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niezbędna do prawidłowej realizacji organizowanego przez PZG współzawodnictwa
sportowego w golfie.

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Systemu Informatycznego Polskiego Związku Golfa „PZG EAGLE 2.0”
i akceptuję jego postanowienia.

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych
oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne i konieczne do uzyskania karty HCP PZG – licencji sportowej Polskiego Związku Golfa oraz do uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym w golfie organizowanym przez Polski Związek Golfa lub z jego upoważnienia i pod jego auspicjami.

Niniejszym składam wniosek o rejestrację w bazie handicapowej Polskiego Związku Golfa.

(W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje przedstawiciel ustawowy - rodzic lub opiekun prawny)

Informacja: Podpisany wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Polski Związek Golfa, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

________________________________________________

Czytelny podpis Wnioskodawcy

Imię i nazwisko* Data urodzenia*

Płeć* Narodowość*

Przynależność 
klubowa*

Telefon 
kontaktowy*

Adres do 
korespondencji*

Imię i nazwisko Przedstawiciela

PESEL Przedstawiciela

WNIOSEK REJESTRACYJNY 

W BAZIE HCP POLSKIEGO ZWIĄZKU GOLFA

* Wszystkie pola obowiązkowe. Wniosek niekompletny zostanie zwrócony celem uzupełnienia. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Systemu Informatycznego Polskiego Związku Golfa „PZG Eagle 2.0”

_____________________________________________________________________________

Czytelny podpis Wnioskodawcy

_____________________________________________________________________________

Czytelny podpis Wnioskodawcy

_____________________________________________________________________________

Czytelny podpis Wnioskodawcy

_____________________________________________________________________________

Czytelny podpis Wnioskodawcy

_____________________________________________________________________________

Czytelny podpis Wnioskodawcy



1. Oświadczam, że nie mam przeciwskazań zdrowotnych i jestem zdolna/y do uprawiania golfa i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym
w golfie amatorskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i postanowień Reguł Gry
w Golfa i Reguł Statusu Amatora wydawanych przez R&A Rules Ltd. oraz statutu, regulaminów i uchwał Polskiego Związku Golfa, a także
zobowiązuję się poddać odpowiedzialności dyscyplinarnej za ich naruszenie.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
adres do korespondencji, przynależność narodowa, przynależność klubowa, historia zmian HCP, historia uzyskanych wyników współzawodnictwa
sportowego, aktualny HCP/ przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), którym jest Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie [al. Jerozolimskie 65/79; 00-697 Warszawa;
REGON: 010345636; NIP: 118-13-89-478; KRS: 0000117289] i podmioty przez niego upoważnione, dla realizacji celów statutowych Polskiego
Związku Golfa, informowania o działalności Polskiego Związku Golfa, organizacji współzawodnictwa sportowego w golfie oraz publicznego
informowania o wynikach współzawodnictwa sportowego w golfie i HCP zawodnika, w tym w szczególności w systemie livescoring, systemie
leaderboard i za pośrednictwem serwisów internetowych Polskiego Związku Golfa. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna,
jednak niezbędna do prawidłowej realizacji organizowanego przez Polski Związek Golfa współzawodnictwa sportowego w golfie.

3. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w zakresie /imię, nazwisko, płeć, kategoria wiekowa, przynależność narodowa,
przynależność klubowa, historia uzyskanych wyników współzawodnictwa sportowego, aktualny HCP/ klubom golfowym zrzeszonym
w Polskim Związku Golfa, organizatorom turniejów i zawodnikom wyłącznie w celu organizacji współzawodnictwa sportowego w golfie. Zgoda
na przekazanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niezbędna do prawidłowej realizacji organizowanego przez PZG współzawodnictwa
sportowego w golfie.

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Systemu Informatycznego Polskiego Związku Golfa „PZG EAGLE 2.0” i akceptuję
jego postanowienia.

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych
oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w golfie organizowanym przez Polski Związek Golfa lub z jego upoważnienia
i pod jego auspicjami.

Niniejszym składam wniosek o rejestrację na Turniej Golfowy.

(W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje przedstawiciel ustawowy - rodzic lub opiekun prawny)

Informacja: Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz należy przekazać Administratorowi Systemu w celu dodania jego skanu do Systemu. 

_____________________________________________________________________________

Czytelny podpis

________________________________________________

Miejscowość i data

________________________________________________

Czytelny podpis

Imię i nazwisko* Data urodzenia*

Płeć* Narodowość*

Przynależność 
klubowa*

Telefon 
kontaktowy*

Adres do 
korespondencji*

Imię i nazwisko Przedstawiciela

PESEL Przedstawiciela

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

na Turniej Golfowy prowadzony w Systemie Informatycznym PZG EAGLE 2.0 

* Wszystkie pola obowiązkowe. Wniosek niekompletny zostanie zwrócony celem uzupełnienia. 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu Informatycznego Polskiego Związku Golfa „PZG Eagle 2.0”

_____________________________________________________________________________

Czytelny podpis

_____________________________________________________________________________

Czytelny podpis

_____________________________________________________________________________

Czytelny podpis

_____________________________________________________________________________

Czytelny podpis


