
ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА 

I. Адміністратор персональних даних 

Адміністратором ваших персональних даних, які обробляються у зв’язку з обслуговуванням гарячої лінії, є Польська 

футбольна асоціація із зареєстрованим офісом у Варшаві, вул. Битви Варшавської 1920 року 7, 02-366 Варшава (далі - 

ПФА). 

II. Інспектор із захисту даних 

У питаннях, пов’язаних із захистом персональних даних, ви можете зв’язатися з інспектором із захисту даних, 

призначеним ПФА: 

− електронною поштою: daneosobowe@pzpn.pl, 

 − поштою: Польська футбольна асоціація, вул. Битви Варшавської 1920 року 7, 02-366 Варшава. 

III. Мета та підстави обробки персональних даних 

Цілі обробки даних ПФА залежать від теми розмови, що проводиться в рамках гарячої лінії, і тому можуть включати: 

• виконання або прагнення укласти договір з ПФА (у форматі прийняття відповідних правил) щодо наприклад: 
використання веб-сайтів ПФА, у тому числі Łączy Nas Piłka, використання систем ПФА, включаючи Extranet (правова 
основа для обробки даних є стаття 6, параграф 1, буква b GDPR), 

• виконання юридичних зобов'язань, покладених на адміністратора (правовою основою для обробки даних є стаття 6 

параграф 1, буква c GDPR), 

• реалізація законних інтересів адміністратора (правовою основою обробки даних є стаття 6, параграф 1, буква f GDPR), 

що розуміється як: 

- обробка повідомлень, зроблених за допомогою гарячої лінії щодо, наприклад, організаційних, спортивних та 

дисциплінарних правил, встановлених Польською футбольною асоціацією у спортивних змаганнях, 

- встановлення, розслідування або захист від будь-яких претензій, пов'язаних з діяльністю ПФА. 

IV. Одержувачі персональних даних 

Одержувачами ваших персональних даних можуть бути: 
1) органи державної влади, юридичні особи або особи, уповноважені обробляти персональні дані відповідно до 

законодавства, 

2) Пошта Польщі, кур'єри, 

3) Воєвудські футбольні асоціації, 

4) суб’єкти, які надають ПФА консультаційні, ІТ та юридичні послуги. 

5) працівники та співробітники Польської футбольної асоціації, 

V. Передача персональних даних третім країнам або міжнародним організаціям 

Надані вами персональні дані не будуть передані третім країнам або міжнародним організаціям. 

У разі наміру передати надані вами персональні дані третій країні або міжнародній організації, ПФА може передати їх, 

забезпечуючи належний рівень їх захисту або належні заходи безпеки. У такій ситуації ПФА дає можливість отримати 

копію даних, переданих до третіх країн. 

VI. Тривалість зберігання персональних даних 

Персональні дані оброблятимуться ПФА протягом часу, необхідного для виконання заявки через гарячу лінію, але не 

довше 12 місяців з моменту розмови. Крім того, якщо це необхідно, обробка може тривати до: 

• закінчення терміну дії відповідних юридичних зобов'язань, 

• обмеження позовних вимог відповідно до чинного законодавства, 

• висунення заперечення, зазначених у ст. 21 абзац 1 GDPR, і адміністратор визнає, що заперечення є обґрунтованим 

(це стосується ситуацій, коли підставою для обробки є законні інтереси адміністратора). 

VII. Права у сфері персональних даних, що обробляються 
У випадках, передбачених законодавством, кожен суб’єкт даних має право: 

1) доступ до вмісту даних, 
2) виправлення даних, 
3) видалення даних, 
4) обмеження обробки, 
5) заперечення проти обробки, 
6) передачі даних. 

VIII. Обробка даних на основі згоди 
Якщо обробка здійснюється на підставі згоди, ви маєте право її відкликати у будь-який час, не порушуючи норми 
обробки даних, яка була затверджена на підставі згоди до моменту її відкликання. 
IX. Скарга до контролюючого органу 
Ви маєте право подати скаргу до голови Управління захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка ваших 

персональних даних порушує положення GDPR. 

mailto:daneosobowe@pzpn.pl


X. Обробка персональних даних в автоматизованому порядку 

Ваші персональні дані оброблятимуться в автоматизованому порядку, однак це не спричинить для вас жодних правових 

наслідків або подібним чином суттєво впливати на вашу ситуацію. Автоматизована обробка, згадана в попередньому 

реченні, полягатиме в автоматичній ідентифікації особи, яка телефонує, шляхом зіставлення номера телефону, який 

використовується для зв’язку з гарячою лінією ПФА, з контактними даними, якими володіє ПФА. 

 

 


