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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA UPRAWNIEŃ INSTRUKTORA MODELARSTWA: 

                        

Miejscowość, dnia:       
         

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORA MODELARSTWA 

(PROSZĘ WYPEŁNIAĆ CZYTELNYM PISMEM DRUKOWANYM) 
 

 

 Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu AP, regulaminów AP, uchwał ZAP oraz przepisów 
Kodeksu Sportowego FAI, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane prowadzenia zajęć 
modelarstwa lotniczego i kosmicznego. 

 

 

Czytelny podpis wnioskodawcy: ...................................................................... 

UWAGA: 
1. Akceptowane będą wnioski w formie papierowej dostarczone osobiście lub wysłane pocztą na adres AP lub 

zeskanowane wnioski zawierające wszystkie informacje i czytelne podpisy. Adresy dla wniosków przesłanych  
pocztą elektroniczną: biuro@aeroklubpolski.pl . 

2. Do wniosku należy dołączyć skan dowodu wpłaty lub potwierdzenie wpłaty. Kwotę w wysokości 40 zł, za 
rozpatrzenie wniosku i wydanie dyplomu instruktora, należy wpłacić na konto Komisji Modelarskiej AP: 

Bank BGŻ - 11 2030 0045 1110 0000 0253 5390. 

 

CZĘŚĆ 1   |   DANE KANDYDATA / INSTRUKTORA 

NAZWISKO i IMIĘ        

Nr. ważnej na dany rok Licencji Sportowej FAI 

(nie dot. uprawnień Klasy III) 
      

DATA i MIEJSCE URODZENIA       

ADRES: KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ       

ULICA, nr         

WOJEWÓDZTWO       

TELEFON       

ADRES E-MAIL       

NAZWA KURSU I DATA UKOŃCZENIA 

(dot. uprawnień kl. III) 
      

Przynależność do klubu sportowego będącego 

członkiem zwyczajnym AP - wpisać nazwę klubu 

(nie dot. uprawnień Klasy III)  

 
      

 

Oświadczam, że prowadzę lub zamierzam prowadzić zajęcia 

w modelarni przy: (proszę podać nazwę stowarzyszenia) – 

dotyczy osób występujących o uprawnienia Klasy III 

      

Mój zawodnik (podać jego Imię i Nazwisko) uzyskał wynik 

(proszę wpisać jaki i w jakich mistrzostwach – zgodnie z § 3, 

pkt. 3,4,5 regulaminu (nie dot. uprawnień Klasy III) 

      

Na podstawie regulaminu przyznawania uprawnień instruktora proszę o przyznanie 

DYPLOMU INSTRUKTORA MODELARSTWA LOTNICZEGO 

RODZAJ UPRAWNIEŃ 
INSTRUKTORA 

(zaznaczyć X we właściwej 
kolumnie obok) 

Klasy III Klasy II Klasy I Klasy MISTRZOWSKIEJ 
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CZĘŚĆ 2   |   ZGODY RODO I OŚWIADCZENIA KANDYDATA / INSTRUKTORA *)
 

 Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie 
uprawnień instruktora modelarstwa w zakresie niezbędnym do prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem funkcji 
instruktora modelarstwa, w tym realizacji umów z MSiT oraz realizacji celów statutowych Aeroklubu Polskiego, w rozumieniu 
Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - (DU 2018. poz. 1000, z późniejszymi zmianami). 

 Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w rozumieniu art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 

 Oświadczam, że zapoznałem się z aktualnym Regulaminem Przyznawania Uprawnień Instruktora Modelarstwa oraz innymi 
regulaminami obowiązującymi w Aeroklubie Polskim oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 Oświadczam, że nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo o którym mowa w art. 46-50, lub 
określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny. 

 Oświadczam, że zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Działu Sportu Biura AP o zmianach stanu faktycznego 
wynikającego ze złożonych oświadczeń. 

 Oświadczam, że podane w karcie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz jestem świadomy(a) odpowiedzialności 
karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art.233 § 1 KK ). 

........................................................................................ .............................................................................................. 
miejsce, data własnoręczny, czytelny podpis trenera/asystenta 

 

 

CZĘŚĆ 3   |    OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SYTUACJI SZCZEGÓLNEJ 

Nazwisko i imię:        Nr telefonu       

Adres do powiadomienia       
 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie przez Aeroklub Polski moich danych osobowych zawartych  
we wniosku o przyznanie uprawnień instruktora modelarstwa, w rozumieniu Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 
osobowych - (DU 2018. poz. 1000, ze zm.) w zakresie niezbędnym w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnej, w celu kontaktu 
osoby upoważnionej w imieniu Aeroklubu Polskiego.   

 Zostałem(am) powiadomiony(a) o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie oraz 
że administratorem danych jest Aeroklub Polski. Cofnięcie zgody musi być złożone na piśmie, opatrzone własnoręcznym podpisem i 
datą oraz dostarczone do Biura Aeroklubu Polskiego, 02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 39, adres e-mail: 
biuro@aeroklubpolski.pl  

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.   

........................................................................................... ........................................................................................... 
miejsce, data własnoręczny, czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

 
Załącznik Nr 1 do wniosku o przyznanie uprawnień instruktora  

 

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 
a) oraz art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
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), oświadczam że zostałem/am poinformowany że: 

1. Administratorem moich danych jest Aeroklub Polski – Polski Związek Sportu Lotniczego z siedzibą  
w Warszawie, (02-148) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39, tel. +48 22 556 73 50, 
e-mail biuro@aeroklubpolski.pl  

2. Aeroklub Polski przetwarza moje dane w celu realizacji zadań statutowych jako Polski Związek 
Sportowy w zakresie mojej działalności jako instruktor modelarstwa.  
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3. Moje dane osobowe będą przechowywane w Aeroklubie Polskim przez okres wykonywania funkcji 
instruktora modelarstwa oraz co najmniej 1 roku od zakończenia tego okresu. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje mi prawo do żądania od administratora: 
a) dostępu do moich danych osobowych, 
b) sprostowania moich danych osobowych, 
c) usunięcia moich danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, 
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, które podałem/am dobrowolnie. 

5. Usunięcie, ograniczenie przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcie 
zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, jest jednoznaczne z rezygnacją z wykonywania 
funkcji instruktora modelarstwa.  

6. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa oraz mojej zgody na przetwarzanie.  

8. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą służyć do przetwarzania polegającego na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

………………………………… …………………………………………………………………………………….…… 
data  czytelny własnoręczny podpis trenera/asystenta 

 


