KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz
w jaki sposób będą one przetwarzane jest Fundacja Piłkarstwa Polskiego (FPP) z siedzibą w Warszawie
(02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7.
2) Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą można się kontaktować w sprawie pytań lub wątpliwości
w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez FPP. Można to uczynić na dwa sposoby:
a. mailowo: annakwiecien.iod@fundacjapilkarstwapolskiego.pl.
b. Korespondencyjnie: Fundacja Piłkarstwa Polskiego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7,
02-366 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO w następującym zakresie:
a. zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych w stosunku do członka
statutowego fundacji i każdej innej osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie
umowy z zawartej z FPP – gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
b. realizacji obowiązków ciążących na FPP wynikających z prowadzenie rozliczeń finansowych
i podatkowych a także gdy jest to niezbędne do wykonania celów statutowych FPP - podstawą prawną
przetwarzania danych jest obowiązek ustawowy oraz statutowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak wykonywanie
działań zachęcających do wsparcia FPP, ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń oraz
prowadzenie badań i analiz, tworzenie statystyk, archiwizację danych oraz zapewnienie rozliczalności –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód Państwa dane będą przetwarzane również
w celu marketingowym polegającym na wykonywaniu działań zachęcających do wsparcia FPP,
przekazywaniu informacji o wydarzeniach i aktywnościach FPP, 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 wyrażona przez Państwa
zgoda (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).
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty będące członkami Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych,
a więc w przypadku zawarcia umowy przez okres co najmniej 6 lat od rozwiązania umowy – zgodnie
z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz.1145.). Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych. W przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód
na otrzymywanie informacji marketingowych do czasu wycofania przez Państwa odpowiedniej zgody.
6) Posiadają Państwo prawo do:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d
lub e tego przepisu,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych,

7)

8)
9)
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem
zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak może być konieczne w celu zawarcia umowy lub
udzielenia pomocy.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to
prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.
Państwa dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.

