INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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)(Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Sportowy „Polski Związek Płetwonurkowania”
z siedzibą przy ul. Józefa Hallera 2, Kościerzyna (83-400), KRS: 0000133719, NIP: 5862019359, REGON:
010718871, Tel: (+48) 607 613 436, adres e-mail: biuro@pzp-n.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: biuro@pzp-n.pl
lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
a) zawodników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO – w celu wydania licencji, organizacji
zawodów/imprez sportowych, prowadzenia klasyfikacji na podstawie wyników poszczególnych
zawodów/imprez sportowych, potwierdzenia przynależności klubowej, przyznawania tytułów
mistrzowskich (gdy ma zastosowanie), powołania do kadry narodowej (gdy ma zastosowanie), a także w
celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez działania promujące sport i
kulturę fizyczną oraz działalność własną Polskiego Związku Płetwonurkowania;
b) kursantów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w celu organizacji i
przeprowadzenia właściwego szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wydania właściwego
certyfikatu/ nadania właściwego stopnia wyszkolenia federacji CMAS, a także w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora polegających na zabezpieczeniu i obronie roszczeń, realizacji
działań promujących kulturę fizyczną oraz działalność własną Polskiego Związku Płetwonurkowania, jak
również w celach statystycznych i archiwizacyjnych;
c) osób współpracujących z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych - na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b, c RODO – w celu realizacji zawartych umów cywilnoprawnych oraz obowiązków wynikających
z obowiązujących przepisów (m. in. podatkowych);
d) kontrahentów będących osobami fizycznymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO – w celu realizacji
wiążących Administratora umów oraz na potrzeby zabezpieczenia i obrony roszczeń Administratora.
4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów
przetwarzania określonych w p. 3. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się
do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu wskazanego w p. 3, a następnie przechowywane przez
okres i w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń umownych Administratora oraz celów
statystycznych i archiwizacyjnych (do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących
stosowaniu RODO.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do państw trzecich (poza Unię Europejską lub
Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, w związku ze zgłoszeniem do udziału w
imprezie międzynarodowej.
10. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla
realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3.

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
……………………………………………….………………………………………………………….
(imię i nazwisko zawodnika)

……………………………..
(rok urodzenia)

…………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej)

Polski Związek Płetwonurkowania
z siedzibą przy ul. Józefa Hallera 2, Kościerzyna (83-400)

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
Zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych w
Polskim Związku Płetwonurkowania w związku z realizacją wymogów 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”).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych przez Polski
Związek Płetwonurkowania w celach ewidencyjnych, podatkowych, ubezpieczeniowych,
sprawozdawczych oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazanie tych
danych do Ministerstwa Sportu, w tym na wprowadzanie danych do systemów
teleinformatycznych, pozyskiwanych na potrzeby oraz rozliczenia zadań dofinansowanych
ze środków publicznych.
*(Właściciel danych ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się
skontaktować pod adresem email: biuro@pzp-n.pl lub na adres siedziby Związku z
dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

……………………………………………………………
(Miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………………………………….…………….………………...
(Podpis osoby składającej oświadczenie )

