Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa.
2. PZPN wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może się kontaktować się
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail
daneosobowe@pzpn.pl, numerem telefonu 732 122 222 oraz korespondencyjnie: ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa.
3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:
a. uczestnictwa w Programie Certyfikacji PZPN organizowanego przez administratora podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia
z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (zwanego dalej RODO), rozumianą jako
realizacja umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu Programu Certyfikacji
Szkółek Piłkarskich;
b. 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;
c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawa prawna
przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rozumianych jako:
• realizacji ustanowionych przez PZPN we współzawodnictwie reguł
organizacyjnych, sportowych i dyscyplinarnych;
• prowadzenie działań statystycznych, ewidencyjnych oraz zasobów
archiwalnych dotyczących historii piłki nożnej;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z ww. umową;
• marketingu produktów i usług PZPN. Podejmując czynności marketingowe z
wykorzystaniem podanego maila lub numeru telefonu, zgodnie z art. 172
prawa telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, opieramy je na pozyskanej od Państwa zgodzie;
d. marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z PZPN (zwanych dalej
Partnerami PZPN); aktualna lista Partnerów PZPN jest dostępna w zakładce ustawienia
Profilu Kibica na Portalu Łączy Nas Piłka. Podejmując czynności marketingowe z
wykorzystaniem podanego maila lub numeru telefonu, zgodnie z art. 172 prawa
telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
opieramy je na pozyskanej od Państwa zgodzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
e. ponadto dane osobowe Zawodnika lub Trenera (jego imię, nazwisko, wizerunek) mogą
być przetwarzane w postaci ich publikacji na Portalu Łączy Nas Piłka - podstawą
prawną przetwarzania jest zgoda Zawodnika lub jego prawnego opiekuna, bądź zgoda
Trenera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
a. uprawnione organy państwa,
b. dostawcy usług IT,
c. firmy konsultingowe lub audytowe,
d. agencje marketingowe,
e. Szkółki Piłkarskie,
f. organy administracji publicznej,
g. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.

5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich. W przypadku zamiaru
przekazania podanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
PZPN może je przekazać, zapewniając odpowiedni stopień ich ochrony lub odpowiednie
zabezpieczenia. W takiej sytuacji PZPN umożliwia uzyskanie kopii danych przekazywanych do
Państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
a. posiadania przez Użytkownika konta na Portalu Łączy Nas Piłka lub w Systemie
Zarządzania Szkółką Piłkarską a po jego usunięciu do momentu przedawnienia
roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
b. wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z obowiązujących
przepisów prawa oraz umów zawartych z organami administracji publicznej na
realizację zadań publicznych;
c. wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO oraz uznania przez
administratora, że sprzeciw ten jest zasadny (dotyczy sytuacji gdy podstawę
przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora);
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli stanowi ona podstawę takiego
przetwarzania; ponadto działania marketingowe przy wykorzystaniu adresu
mailowego lub numeru telefonu prowadzone będą do momentu wycofania zgody na
wykorzystanie stosownego kanału komunikacji we wskazanym celu.
7. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu. Dodatkowo Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie
Certyfikacji PZPN. W zakresie przetwarzania danych poprzez publikację na Portalu Łączy Nas Piłka,
zgoda ma charakter dobrowolny.
10. PZPN nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani ich profilowania, które
to działania mogą wywoływać skutki prawne wobec Użytkowników lub w inny sposób istotnie
wpływać na ich sytuację.

