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Zasady naboru do Komisji Golfa Kobiecego PZG: 

1. Kandydatury powinny być zgłaszane przez kluby w terminie od 4 do 25 września 2018. 

2. Wymagania formalne dla kandydatów: 

 posiadanie ważnej licencji PZG, 

 wypełnienia Formularza Aplikacyjnego, 

 sporządzenie krótkiego uzasadnienia kandydatury oraz wskazanie najważniejszych osiągnięć w 
pracy społecznej na rzecz rozwoju golfa kobiecego w Formularzu Aplikacyjnym. 

Podpisaną przez kandydata/kę i władze klubu zgłaszającego aplikację należy zeskanować i przesłać 

na adres email: biuro@pzgolf.pl lub przesłać listem poleconym na adres Polski Związek Golfa, al. 

Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, do dnia 25 września 2018 r. 

 

Załączniki: 

1. Formularz aplikacyjny 

2. Regulamin Komisji KGK PZG 

 

http://pzgolf.pl/wp-content/uploads/2018/09/Formularz-aplikacyjny-do-KGK-PZG.pdf


 

FORMULARZ APLIKACYJNY 
do Komisji Golfa Kobiecego PZG 

 

Imię i nazwisko 
 

Klub golfowy 
 

Telefon 
 

E-mail 
 

 
Krótkie uzasadnienie kandydatury 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz promocji i rozwoju golfa kobiet 

 
 
 
 
 
 

 
 

WYPEŁNIA ZGŁASZAJĄCY – WŁADZE KLUBU 
 
W imieniu klubu zgłaszam niniejszą kandydaturę naszego członka do Komisji Golfa Kobiecego PZG: 
 
 
 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
Podpis Pieczęć klubu 

 
 

WYPEŁNIA KANDYDAT/KA 
 

Ja niżej podpisana/ny zgłaszam swoją kandydaturę do Komisji Golfa Kobiecego PZG.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji na 
zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dotyczącej procesu rekrutacji do Komisji Golfa 
Kobiecego PZG.  Oświadczam, że zapoznałem/em się z treścią tej klauzuli oraz z moimi uprawnieniami 
wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 



 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 
Data Czytelny podpis 

 
 
Ważne informacje: 

 
Podpisaną aplikacje należy zeskanować i następnie przesłać na adres email: biuro@pzgolf.pl lub przesłać listem 
poleconym na adres Polski Związek Golfa, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, do dnia 24 października 
2018 r. 

 
 

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym - RODO 

1. Uczestnik/czka procesu rekrutacyjnego wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz 
wykorzystanie przez Polski Związek Golfa przekazanych danych osobowych, w zakresie /imię, 
nazwisko, płeć, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przynależność 
klubowa/ w celu prowadzenia procesu rekrutacji do Komisji Golfa Kobiecego PZG, przez okres 
prowadzania procesu rekrutacyjnego obejmującego także okres oczekiwania na informację o 
wakacie na stanowisku, na zasadach określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej. Twoje dane 
osobowe dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji i informowania Ciebie o wakatach na 
stanowiskach możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w 
tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

2. Uczestnik/czka procesu rekrutacyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie w wyżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). Jestem 
świadomy przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich 
poprawiania i usunięcia.  

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do uczestniczenia w procesie 
rekrutacji oraz uzyskiwania informacji o wakatach na stanowiskach  

4. Administratorem w/w danych osobowych jest 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 

5. Pouczenie o prawach: mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonywanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Powyższe prawa można zrealizować 
pisząc do Polskiego Związku Golfa na adres siedziby lub elektronicznie na adres biuro@pzgolf.pl. 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Regulamin Komisji Golfa Kobiecego 
Polskiego Związku Golfa 

zatwierdzony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Golfa w dniu 3 września 2018 r. 

 

§1 

1. Komisja Golfa Kobiecego PZG, zwana dalej Komisją jest Komisją Problemową Zarządu PZG 
w rozumieniu § 23 statutu PZG, ciałem opiniodawczo – doradczym Zarządu PZG w zakresie 
problematyki golfa kobiecego. 

2. Komisja działa zgodnie z niniejszym regulaminem, statutem PZG, uchwałami władz PZG 
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący. 

4. Przewodniczącego Komisji powołuje Zarząd. Przewodniczący jest odpowiedzialny za 
koordynację prac Komisji z działalnością Zarządu oraz za dokumentację prac Komisji. 
Osoba stojąca na czele Komisji może być w każdym czasie odwołana uchwałą Zarządu. 

5. Członkowie Komisji są powoływani przez Zarząd spośród kandydatów przedstawionych 
przez Przewodniczącego Komisji. 

6. Komisja powinna składać się w miarę możliwości z przedstawicielek wszystkich grup 
wiekowych.  

7. Pracę Komisji nadzoruje  Wiceprezes Zarządu ds. handicapowych i dyscyplinarnych 

8. Członkiem Komisji może być wyłącznie posiadacz licencji PZG. 

 

§2 

1. Zadania i uprawnienia Komisji: 

1.1. Opiniowanie na zlecenie Zarządu i z inicjatywy własnej: 

 kalendarza kobiecych turniejów rankingowych na kolejny sezon golfowy, 

 regulaminów turniejów kobiecych organizowanych przez PZG oraz zasad 
przeprowadzania turniejów kobiecych pod patronatem i auspicjami PZG, 

 regulaminu rankingu PZG w części dotyczącej turniejów kobiecych, 

 systemu szkolenia kadry narodowej w części dotyczącej kobiet, 

 innych dokumentów i sprawozdań wymaganych przez Zarząd PZG w zakresie 
problematyki golfa kobiecego w Polsce.  

1.2. Występowanie z wnioskami do Zarządu w zakresie problematyki golfa kobiecego, w tym: 

 promocji i rozwoju golfa wśród kobiet, 

 doskonalenia systemu współzawodnictwa sportowego kobiet, 

 współpracy zagranicznej z innymi związkami i organizacjami golfowymi. 
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1.3. Opracowywania rocznego sprawozdania dla Zarządu z działalności Komisji za poprzedni 
rok kalendarzowy w terminie do 31 marca. 

2. Wszystkie dokumenty, zaopiniowane przez Komisję powinny być terminowo 
przekazywane w formie elektronicznej Zarządowi, za pośrednictwem Sekretarza 
Generalnego. 

3. Korespondencja w imieniu Komisji może być prowadzona wyłącznie przez 
Przewodniczącego Komisji, który ma każdorazowo obowiązek kierować jej kopię do 
Sekretarza Generalnego. 

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro PZG.  

 

§3 

1. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb, Przewodniczący Komisji informuje pozostałych 
członków Komisji o terminie i miejscu planowanego posiedzenia. Informacje takie mogą 
być przekazywane pisemnie lub drogą elektroniczną, ale nie później niż 14 dni przed 
posiedzeniem. 

2. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział: Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego 
członek Zarządu – z głosem doradczym. 

3. Komisja może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach przekazanych jej przez Zarząd 
i w granicach tego przekazania. 

4. Komisja podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów. Uchwały Komisji są 
protokołowane. 

5. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb a kopie ich protokołów przekazywane 
są Zarządowi. 

6. Posiedzenia Komisji mogą być prowadzone w formie telekonferencji lub za pomocą 
komunikatorów internetowych, a uchwały Komisji mogą być podejmowane drogą 
elektroniczną. 

7. Wnioski Komisji o podjęcie uchwały przez Zarząd PZG muszą być dostarczone przez 
Przewodniczącego Komisji do biura PZG na piśmie lub w formie elektronicznej. 

 

§4 

1. Prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu posiada Zarząd Polskiego Związku 
Golfa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Zarząd Polskiego 
Związku Golfa. 

 

 


