
 

Załącznik nr 3 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

„POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO” 

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

„POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i 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, dalej „RODO”), informujemy, że 

w związku z udziałem Klubu sportowego w Przedsięwzięciu „Poznaj Polskę na sportowo” 

(„Przedsięwzięcie” lub „PPnS”): 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą  

w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7, 02-366 Warszawa („PZPN”). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować  

z wyznaczonym przez PZPN inspektorem ochrony danych: 

a) mailowo: daneosobowe@pzpn.pl, 

b) korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 

02-366 Warszawa. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez PZPN w następujących celach: 

a) uczestnictwa w Przedsięwzięciu, organizowanym przez administratora - podstawę 

prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, rozumiany jako realizacja 

umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu PPnS (dotyczy Administratora 

klubowego); 

b) związanych z uczestnictwem w Wydarzeniach Sportowych i realizacją Przedsięwzięcia, 

w szczególności jego dokumentowania, monitorowania oraz rozliczenia zadania 

dofinansowanego ze środków publicznych, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika 

(także Opiekuna) lub Rodzica/Opiekuna prawnego zgody - podstawę prawną 

przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

c) wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w tym związanych z umowami 

zawieranymi pomiędzy PZPN, a organami administracji publicznej, dotyczącymi 

dofinansowania zadań ze środków publicznych. W tym zakresie dane osobowe mogą 

zostać przekazane do organów administracji publicznej; 

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PZPN, związanych przede wszystkim 

ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów szczególnych np. podatkowych 

i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia 

obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w szczególności 

weryfikacji aktualnych zakazów stadionowych przez PZPN (bądź podmiot wystawiający 

bilet) w bazie CBDK Policji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO oraz Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(dotyczy to tylko osób, korzystających z biletów); 

f) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PZPN polegającego na konieczności 

weryfikacji osoby fizycznej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz 

Krajowym Rejestrze Karnym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 



 

wypełnienia obowiązku prawnego art. 10 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dotyczy tylko 

osób opiekunów/wychowawców grupy niepełnoletnich);  

UWAGA: PZPN nie weryfikuje samodzielnie osoby opiekuna/wychowawcy w Rejestrze, 

obowiązek ten spoczywa na organizatorze wyjazdu grupy niepełnoletnich – PZPN 

może jednak zweryfikować wykonanie obowiązku w ramach kontroli Przedsięwzięcia. 

g) rozpatrywanie zapytań, uwag oraz reklamacji związanych z systemem usług 

świadczonych przez PZPN w ramach Przedsięwzięcia – podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego lub prawnie 

uzasadniony interes PZPN (art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO); 

h) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

rozumiany jako możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. PZPN przetwarza następujące dane osobowe dotyczące Państwa osoby: imię, nazwisko, wiek, 

PESEL (informacja niezbędna do wystawienia biletu), pełniona funkcja lub stanowisko  

w podmiocie, numer telefonu, adres mailowy (dotyczy Administratora Klubowego). Zakres 

danych osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współdziałające w ramach PPnS, 

tj. Ministerstwo Edukacji i Nauki, organizatorzy Wydarzeń Sportowych (dane niezbędne  

do wystawienia biletów) oraz inne podmioty, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa a także podmioty, którym administrator powierzył dane w celu realizacji 

PPnS, jak obsługa informatyczna, doradcza, księgowa czy ubezpieczeniowa. 

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. W przypadku zaistnienia przekazania stosowane będą odpowiednie  

i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz 

umożliwione będzie uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. 

7. Państwa dane osobowe będą przez PZPN przechowywane: 

a) w celu zawarcia i realizacji Umowy – przez okres obowiązywania Umowy, czyli 

uczestnictwa oraz wykonania zadań i zobowiązań wynikających z postanowień 

Regulaminu PPnS; 

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia stosownych 

obowiązków prawnych; 

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – do momentu 

przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do momentu 

wniesienia skutecznego sprzeciwu, przy czym termin przedawnienia roszczeń może 

ulec zmianie w razie zmiany przepisów prawa, lub w przypadkach prawem 

określonych; 

d) w celu rozpatrzenia reklamacji - do czasu upływu terminów na jej rozpatrzenie; 

e) w celach archiwalnych w interesie publicznym lub celach statystycznych – przez okres 

umożliwiający realizację tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego 

sprzeciwu; 

f) do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli stanowi ono podstawę 

takiego przetwarzania. 

8. Przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 



 

f) przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie 

to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie 

wpływać na Państwa sytuację. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 


