KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim
celu oraz w jaki sposób będą one przetwarzane jest Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) z
siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa.
2. Inspektor ochrony danych to osoba, z którą można się skontaktować mając pytania lub
wątpliwości
w zakresie przetwarzania danych osobowych. Można to uczynić na dwa sposoby:
a) poprzez skorzystanie z adresu mailowego: daneosobowe@pzpn.pl;
b) oraz korespondencyjnie pisząc na adres: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa;
3. Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana zostały pozyskane przez Polski Związek Piłki Nożnej
bezpośrednio ze strony internetowej lub oficjalnych ogólnodostępnych baz danych do
kontaktu w celu informowania i promocji wydarzeń oraz akcji organizowanych przez PZPN.
4. Administrator przetwarza dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskała, w
szczególności w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail numer telefonu kontaktowego,
informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez pracowników PZPN w celu:
 realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na
budowaniu relacji i wizerunku, prowadzeniu marketingu bezpośredniego a także
przetwarzaniu danych dla celu prowadzenia analiz statystycznych oraz archiwalnych
w interesie publicznym (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f
RODO),
 w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód Pani/Pana dane będą
przetwarzane również w celu marketingowym polegającym na przekazaniu Pani/Panu
informacji o usługach, produktach, promocjach, cennikach i innych informacjach,
wydarzeniach i aktywnościach PZPN, również na podstawie osobnych zgód za pomocą
wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub nr telefonu oraz w trakcie
rozmów telefonicznych z Państwem (podstawą prawną przetwarzania danych jest art.
6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne)
6. PZPN dokłada wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe przed nieuprawnionym
dostępem przez osoby trzecie, nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do
tego odbiorcom. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie inne organizacje i osoby, którym
PZPN może ujawnić Pani/Pana dane osobowe, na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
oraz możliwości ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy
prawa. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie administratora, pisząc na adres
Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres e-mail:
daneosobowe@pzpn.pl.
9. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

