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   Polski Związek Judo 

 

System Ewidencji i Zarządzania Administracji PZ Judo SEiZA 

Działający pod adresem http://seiza.pzjudo.pl elektroniczny system gromadzi 

i przetwarza dane, które będą użyteczne przy podejmowaniu decyzji, 

wspomagając procesy organizacji i zarządzania administracją PZ Judo.  

Zadania SEiZA PZ Judo 
 

1. Uporządkowanie informacji o klubach i trenujących w nich zawodnikach. 

2. Przypisanie każdemu zgłoszonemu do systemu SEiZA unikatowego 

numeru, który będzie wizualizowany w formie kodu kreskowego. 

3. Pokazanie historii osiągnięć sportowych. 

4. Pokazanie historii uzyskiwania stopni KYU i DAN. 

5. Pokazanie historii przynależności klubowej zawodnika. 

6. Pokazanie historii opieki trenerskiej w przekroju kariery zawodnika. 

Aby zapewnić przekaz aktualnej informacji na poziomie Klub – PZ Judo, 

niezbędne jest zaangażowanie przez każdy Klub odpowiedniej osoby lub 

osób, którzy zobowiążą się do rzetelnego prowadzenia bazy zawodników, 

trenerów i instruktorów oraz sędziów zrzeszonych w danym Klubie, 

komunikując się z systemem SEiZA PZ Judo za pomocą przeglądarki 

internetowej. Do kompetencji tych osób należy m.in: 

 zgłaszanie nowych członków Klubu do systemu SEiZA PZ Judo; 

 zgłaszanie zawodników do zawodów; 

 zgłaszanie przeprowadzonych egzaminów na stopnie; 

 realizacja procesu zmiany barw klubowych. 

Polski Związek Judo zwraca się z prośbą o wskazanie osób do współpracy 

z administratorem systemu SEiZA w Polskim Związku Judo. Wskazane osoby 

będą zobowiązane do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za 

podawanie w systemie SEiZA nieprawdziwych informacji.  

Polski Związek Judo zastosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności 

ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

Zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity – 

Dz.U. z 2016 r. poz.922) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgłoszenie należy przesłać e-mailem na adres seiza@pzjudo.pl   

oryginał pocztą. 
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