
Formularz przeznaczony jest dla nowych zawodników. Osoby, które są widoczne w bazie 
MSC CEZAR nie wypełniają formularza. 
 
Adres usługi: https://rejestracja.pzbs.pl/ 

Procedura on-line jest następująca: 
1. Nowy zawodnik wypełnia formularz, podaje swoje dane, zaznacza zgody RODO oraz 

weryfikuje swój adres email. 
2. Dane samoczynnie zostają przeniesione do CEZARa, do odpowiedniego WZBS, 

natomiast bez opłaconej składki. 
3. Zawodnik płaci składkę na dotychczasowych zasadach do WZBS, administrator 

zaznacza opłacenie składki w cezarze na dotychczasowych zasadach. 
 
Wobec tego od osób chcących zapisać się do PZBS, nie zbieramy żadnych danych w celu 
przekazania ich administratorom Cezara jak dotąd, ale odsyłamy takie osoby do w/w 
formularza rejestracyjnego oraz do odpowiedniego komunikatu nt. sposobu wniesienia 
składki. 
 

Procedura off-line jest następująca: 
1. Zawodnik wypełnia odręcznie nowy formularz dostępny pod tym 

adresem:  https://www.pzbs.pl/rodo/rejestracja.pdf 
2. Formularz wysyła pocztą tradycyjną na adres Biura PZBS. 
3. Biuro PZBS wprowadza dane do CEZARa. 

 
Formularz online rozwiązuje wiele dotychczasowych problemów: 

 problem właściwego wypełnienia obowiązku informacyjnego RODO (czyli przed 
zapisaniem się), 

 problem literówek i błędów powstałych przy ręcznym wprowadzaniu danych (adres, 
data urodzenia…) 

 problem niepoprawnych adresów email (teraz zawodnik sam je potwierdzi) 
 problem składowania danych osobowych osób zapisujących się do PZBS na 

skrzynkach e-mail działaczy WZBS i administratorów Cezara, często na bardzo długi 
czas, co stanowi naruszenie przepisów RODO 

 problem dokładania obciążenia w pracy Administratorów (system zdejmuje większość 
pracy i administratorom pozostawia wprowadzanie poprawek, oznaczanie składek i 
przypisywanie do drużyn). 

 

Informacje dodatkowe: 
 aktualnie zawodnik, który wypełni dane w formularzu pojawia się w Cezarze w czasie 

do 24h (często znacznie krócej), pracujemy nad przyspieszeniem tego procesu 
 aktualnie formularz on-line funkcjonuje równolegle do dotychczasowej rejestracji w 

Cezarze, jednak z uwagi na przepisy RODO formularz będzie docelowo jedynym 
sposobem zapisania się do PZBS. 

 na stronach WZBS-ów proponujemy umieścić link do formularza on-line (na dole jest 
tam też link do wersji offline), jednocześnie zdecydowanie nie polecamy wgrywania 
ściągniętego formularza offline na stronę WZBS (na wypadek gdyby uległ zmianie). 

 


