
Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Usług  
(Produkty: 1) Wsparcie transferowe zawodnika, 2) Testy piłkarskie w Niemczech) 

 

 

Umowa wsparcia transferowego dla zawodnika 

(zwana dalej „Umową”) 

 

 

zawarta w formie elektronicznej na Portal Internetowy, 

 

pomiędzy: 

Playmaker Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ślicznej             

43/2, 50-566 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego          

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy           

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000813330, NIP: 8992871468, REGON:          

384848876;  

reprezentowana przy niniejszej czynności przez Dennisa Gordzielika – Członka Zarządu uprawnionego           

do reprezentacji spółki 

zwanym dalej „Usługodawcą” 

 

a, 

 

„Piłkarzem”, którego dane zostały wprowadzone na profilu użytkownika playmaker.pro, 

reprezentowany przy zawarciu niniejszej Umowy przez rodziców/opiekunów prawnych określonych na          

profilu piłkarza playmaker.pro, gdzie w przypadku opiekunów prawnych posiadają oni również konto na             

playmaker.pro i posiadają zaznaczoną zgodę na korzystanie z serwisu i ofert playmaker.pro przez             

“Piłkarza” 

zwanym dalej „Zawodnikiem” 

zwani łącznie „Stronami” 

 

o następującej treści: 
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§ 1 - Preambuła 

 

Zawodnik w ramach korzystania z Portalu internetowego – platformy internetowej prowadzonej pod            

adresem www.playmaker.pro, zdecydował się na skorzystanie z Produktu „Wsparcie transferowe”, co           

wiąże się z koniecznością zawarcia niniejszej Umowy określającej i doprecyzowującej w sposób            

szczegółowy i indywidualny prawa i obowiązki Stron dotyczące wybranego przez Zawodnika Produktu.  

 

§ 2 - Przedmiot Umowy 

 

1) W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Usługodawca świadczył będzie na rzecz Zawodnika            

następujące usługi: 
a) oceny umiejętności sportowych Zawodnika,  

b) promocji Zawodnika w klubach piłkarskich polskich lub zagranicznych, w tym w szczególności             

prezentacji dokonań sportowych Zawodnika wśród takich klubów piłkarskich,  

c) badania w klubach piłkarskich zapotrzebowania na usługi sportowe Zawodnika, w szczególności na             

podstawie dokonanej oceny umiejętności sportowych Zawodnika, 

d) nawiązywania kontaktów z klubami piłkarskimi w celu skierowania Zawodnika na testy sportowe, 

e) przekazywania Zawodnikowi zaproszeń na testy sportowe od klubów piłkarskich polskich lub            

zagranicznych, 

f) wspierania Zawodnika w kontakcie z klubami piłkarskimi, w których Zawodnik ma mieć             

przeprowadzone testy sportowe. 

 

2) Z uwagi na posiadanie przez Usługodawcę profesjonalnej wiedzy z zakresu skautingu w piłce nożnej               

pozwalającej na prawidłową ocenę zdolności i umiejętności sportowych Zawodnika, Zawodnik nie           

będzie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do dokonanej przez Usługodawcę oceny jego aktualnych            

umiejętności sportowych, a także poziomu rozgrywkowego klubu piłkarskiego, w którym Zawodnik           

będzie mógł ewentualnie odbyć testy sportowe.  

 

3) Usługodawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do 6 tygodni od dnia               

zawarcia Umowy. Strony przyjmują, że niniejsza Umowa została wykonana przez Usługodawcę w            

momencie otrzymania przez Zawodnika na wskazany przez niego adres e-mailowy: 
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a) dokumentu potwierdzającego zaproszenie Zawodnika na testy sportowe przez przynajmniej jeden           

klub piłkarski z Polski lub z zagranicy, przy czym data przeprowadzenia testów sportowych ustalona              

przez klub piłkarski może być późniejsza niż termin do którego obowiązuje Umowa lub  

b) pisemnego raportu z przeprowadzonej analizy umiejętności sportowych Zawodnika wykonanego          

przez Usługodawcę, z którego wynika, że aktualny poziom jego umiejętności sportowych lub            

zdrowotnych nie pozwala na udział w testach sportowych organizowanych przez profesjonalne kluby            

piłkarskie.  

 

4) Strony zgodnie przyjmują, że przedmiotem niniejszej Umowy nie jest pośredniczenie Usługodawcy w             

zawieraniu i negocjowaniu Kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, ani innych umów            

pomiędzy Zawodnikiem, a klubami piłkarskimi. Jednakże Zawodnik, który nie odstąpił ani nie            

wypowiedział niniejszej Umowy chcący także skorzystać ze wsparcia przy zawieraniu i negocjowaniu            

Kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub innych umów z klubem piłkarskim, uprawniony             

jest do skorzystania z odrębnego Produktu Wsparcia Prawnego opisanego w Portalu internetowym –             

platformie internetowej prowadzonej pod adresem www.playmaker.pro/footballlaw, na preferencyjnych        

warunkach. W ramach Produktu Wsparcia Prawnego Zawodnik otrzymuje dane kontaktowe do Partnera            

świadczącego specjalistyczne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa prawnego przy zawieraniu i           

negocjowaniu Kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub innych umów z klubami            

piłkarskimi. Skorzystanie z Partnera wskazanego w zdaniu poprzednim wymaga zawarcia odrębnej           

umowy Zawodnika z takim Partnerem na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług. 

 

5) Usługodawca nie odpowiada za szkody, urazy oraz innego rodzaju uszkodzenia ciała nabyte             

podczas testów sportowych. Rekomendowane jest nabycie przez Zawodnika ubezpieczenia sportowego          

na wypadek kontuzji odniesionej podczas testów. 

 

§ 3 - Zobowiązania Zawodnika 

 

1) W celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, Zawodnik zobowiązuje się do: 

a) stałej współpracy z Usługodawcą, polegającej w szczególności na udzielaniu wszystkich informacji            

oraz przekazaniu pełnej dokumentacji związanej z przedmiotem Umowy, w tym w szczególności            

aktualnie obowiązujących kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej/deklaracji gry amatora i           

umów pośrednictwa transakcyjnego zawartych z agentami sportowymi oraz o wytycznych co do            
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preferowanych klubów piłkarskich oraz udostępnianiu danych dotyczących dotychczasowego przebiegu         

kariery sportowej wraz z danymi statystycznymi lub informacji o źródłach takich danych,  

b) niezwłocznego informowania o doznanych kontuzjach, urazach oraz chorobach uniemożliwiających          

przeprowadzenie testów sportowych, w tym dostarczenia na żądanie Usługodawcy dokumentacji          

medycznej, 

c) niezwłocznego udzielania Usługodawcy lub osobie przez niego wskazanej wszelkich informacji, które            

mogą mieć wpływ na realizację Umowy, 

d) niepodpisywania żadnych dokumentów przedstawianych przez kluby piłkarskie, bez uprzedniej          

konsultacji ich treści z Usługodawcą,  

e) utrzymywania sprawności fizycznej pozwalającej na rozwój profesjonalnej kariery sportowej oraz           

prowadzenia zdrowego trybu życia, w szczególności niespożywania alkoholu, tytoniu, narkotyków oraz           

innych używek, 

f) wzięcia udziału w testach sportowych w klubach piłkarskich oraz prawidłowego wykonywania poleceń             

i wytycznych klubów piłkarskich, od których Zawodnik otrzymał zaproszenie na takie testy sportowe, 

g) zaprezentowania na testach sportowych swoich najwyższych umiejętności sportowych, 

h) podpisania dla Usługodawcy upoważnienia stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. 

 

2) Umowa zawarta jest na zasadzie wyłączności w kraju i za granicą. Zawodnik oświadcza, że do                

momentu zakończenia testów sportowych w klubach piłkarskich do których został skierowany na            

podstawie Umowy nie zawrze innej umowy, której przedmiot jest tożsamy lub podobny do przedmiotu              

Umowy, a która utrudniałaby lub uniemożliwiła prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy. W przypadku            

zawarcia w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym jakiejkolwiek umowy mającej wpływ na rozwój             

kariery sportowej, Zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie           

Usługodawcy.  

 

§ 4 -  Wynagrodzenie Usługodawcy 

 

1) Za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, Zawodnik zapłaci na rzecz                

usługodawcy wynagrodzenie podstawowe zgodne z informacją przedstawioną na stronie         

www.playmaker.pro/transfer lub www.playmaker.pro//lipsk w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy. W            

przypadku braku płatności wynagrodzenia Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy w           

trybie natychmiastowym. Usługodawca rozpoczyna świadczenie usług po dokonaniu płatności całości          

należnego wynagrodzenia. 
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2) W przypadku zawarcia przez Zawodnika Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej z klubem              

piłkarskim, w którym odbył on testy sportowe na podstawie Umowy, w terminie 6 miesięcy od dnia                

zakończenia takich testów sportowych, Zawodnik zapłaci na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie w           

wysokości wartości dwukrotnego wynagrodzenia podstawowego (wynagrodzenie dodatkowe) 

3) Wynagrodzenie określone w ust. 1-2 należne jest Usługodawcy mimo wygaśnięcia, rozwiązania lub             

wypowiedzenia niniejszej Umowy. Wynagrodzenie nie jest należne w przypadku prawidłowego          

odstąpienia przez Zawodnika od niniejszej Umowy na zasadach określonych w Regulaminie           

Świadczenia Usług. 

 

§ 5 -  Okres obowiązywania Umowy 

 

1) Umowa zostaje zawarta na okres 6 tygodni.  

2) Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy zgodnego i pisemnego porozumienia              

zawartego pomiędzy Stronami. 

 

§ 6 -  Odpowiedzialność za niewłaściwe zachowanie podczas testów sportowych 

 

W przypadku wystąpienia do Usługodawcy z roszczeniami odszkodowawczymi przez klub piłkarski do            

którego Zawodnik został skierowany na testy sportowe na podstawie Umowy, związanymi z działaniami             

lub zaniechaniami Zawodnika i poniesieniem przez Usługodawcę szkody lub utratą zysków, Zawodnik            

zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy odszkodowania z tego tytułu według zasad             

ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym (Usługodawcy przysługuje prawo pełnego regresu w           

stosunku do Zawodnika).  

 

§ 7 -  Wizerunek Zawodnika i ochrona danych osobowych 

 

1) Zawodnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku, w tym zdjęć i materiałów filmowych z               

wydarzeń sportowych oraz przedstawiania jego osiągnięć sportowych, w tym informacji o przebiegu            

kariery piłkarskiej na stronach internetowych Usługodawcy oraz na ich przekazywanie klubom           

piłkarskim polskim i zagranicznym w celu prawidłowego wykonania Umowy.  
2) Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych (RODO) stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

   

Strona 5 z 8 
 
 
 



§ 8 -  Postanowienia  końcowe 

 

1) Mogące powstać na tle powstania, istnienia, ważności, wykonywania, odstąpienia i rozwiązania            

niniejszej Umowy spory o prawa majątkowe lub spory niemajątkowe Strony poddają pod rozstrzygnięcie             

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy.  

2) Do niniejszej Umowy nie mają zastosowania przepisy wewnętrzne Polskiego Związku Piłki Nożnej, w              

szczególności nie ma zastosowania uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego               

Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi. 

3) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy polskiego prawa cywilnego. 

4) W razie wątpliwości i to niezależnie od miejsca siedziby klubu piłkarskiego do którego Zawodnik               

otrzyma zaproszenie na testy sportowe miejscem wykonania Umowy jest Polska. 

5) Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla            

każdej ze Stron. 

7) Niniejsza Umowa jest integralną częścią Regulaminu Świadczonych Usług znajdującego się na            

Portalu internetowym – platformie internetowej prowadzonej pod adresem www.playmaker.pro. 

8) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu           

Świadczonych Usług. 

9) Treść niniejszej Umowy została uzgodniona indywidualnie pomiędzy Stronami według konkretnych           

potrzeb i wytycznych zgłoszonych przez Zawodnika. 
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Załącznik nr 1 do Umowy wsparcia transferowego 
 

Wrocław, dnia ……………….r. 

 
 

UPOWAŻNIENIE  

DO REPREZENTOWANIA ZAWODNIKA 
 

Ja niżej podpisany …………………….., zawodnik piłki nożnej, urodzony w dniu ……………………. w            

………………………………………., narodowości polskiej, PESEL: ………………………….., w ramach       

zawartej Umowy wsparcia transferowego, upoważniam Playmaker Pro Spółka z ograniczoną          

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ślicznej 43/2, 50-566 Wrocław, zarejestrowaną            

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla           

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod          

numerem KRS: 0000813330, NIP: 8992871468, REGON: 384848876 do: 

a) promocji mojej osoby jako zawodnika piłki nożnej w klubach piłkarskich polskich i zagranicznych, w               

tym w szczególności prezentacji moich dokonań sportowych wśród takich klubów piłkarskich,  

b) badania w klubach piłkarskich zapotrzebowania na moje usługi sportowe, 

c) nawiązywanie kontaktów z klubami piłkarskimi w celu skierowania mnie na testy sportowe, 

d) pobierania i przekazywania zaproszeń na testy sportowe od klubów piłkarskich polskich i             

zagranicznych. 

 

Upoważnienie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw i upoważnień. W zakresie wykonania           

niniejszego Upoważnienia do reprezentowania Zawodnika upoważnieni są: 

1) DENNIS ANDREAS GORDZIELIK (PESEL: 96013013472) 

2) JACEK JASIŃSKI (PESEL: 94053106295) 

3) SZYMON ŁUKASZ KOBYLNIK (PESEL: 95042205953) 

4) MATEUSZ MUSIAŁ (PESEL: 95030204557) 

 

Niniejsze Upoważnienie obowiązuje od dnia ………………... do dnia …………………. (6 tygodni)           

Upoważnienie udzielone jest na wyłączność w kraju i za granicą.  

 

 Zawodnik:    Rodzice/Opiekun prawny:

 
 

  

Strona 7 z 8 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Umowy wsparcia transferowego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w Umowie wsparcia transferowego oraz          

w toku wykonywania zleconych usług jest Playmaker Pro Spółka z ograniczoną           

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ślicznej 43/2, 50-566 Wrocław,           

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez         

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego          

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000813330, NIP: 8992871468, REGON: 384848876,          

zwana dalej: „Administratorem”.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować           

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@playmaker.pro           

numerem telefonu: 504271466, a także korespondencyjnie: ul. Śliczna 43/2, 50-566 Wrocław. 
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Umowa wsparcia transferowego zawarta          

pomiędzy Tobą, a Administratorem, zwaną dalej: „Umową”. 

4. Administrator może przetwarzać dane osobowe wskazane w Umowie oraz uzyskane w toku            

wykonywania zleconych usług.  

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z prawidłowym           

wykonaniem Umowy, a także celu umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z           

wykonaniem tej Umowy. 

6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że           

zawarcie i prawidłowe wykonanie Umowy będą niemożliwe. 

7. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów wskazanych              

powyżej w pkt. 5, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na związek                

korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie        

ewentualnych roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy          

prawa. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do organizacji międzynarodowych, ani do           

państwa trzeciego, chyba że klub piłkarski z takiego państwa wyrazi zainteresowanie Twoimi            

usługami sportowymi, w tym zaproszeniem Ciebie na testy sportowe. W takim przypadku            

Administrator przekaże Twoje dane osobowe w celu przygotowania zaproszenia na testy sportowe            

i ich organizacji. 

9. W zakresie nieuregulowanym powyżej, a dotyczącym przetwarzania Twoich ochrony danych          

osobowych przez Administratora zastosowanie mają zapisy w tym zakresie znajdujące się w            

Regulaminie Świadczonych Usług. 

 

Oświadczam, że w pełni dobrowolnie i świadomie przekazałem Administratorowi swoje dane osobowe            

oraz zapoznałem się z Klauzulą informacyjną RODO i nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń.  

 

 

 

 Zawodnik:      Rodzice/Opiekun prawny: 
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