
Załącznik nr 1 
do regulaminu Turnieju Żubra 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

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”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aktywni dla Polski z 

siedzibą w Warszawie (04-549) przy ul. Korkowej 137A/70. 

• Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Administratorem danych osobowych na adres: 

fundacja@aktywnidlapolski.pl; 

• Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane na podstawie 

udzielonej zgody. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu w udziału w Turnieju Żubra – 

Ogólnopolskich Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w piłce nożnej dzieci do lat 

12 w zakresie imię, nazwisko, wizerunek, miejsce pobierania nauki oraz data 

urodzenia. 

• W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 4 lub do momentu odwołania zgody. 

• Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści danych 

osobowych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz przenoszenia, a także –  w przypadkach przewidzianych prawem – 

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to 

nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

• W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 



nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa 

podania bądź wycofanie zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować rezygnacją z 

udziału w rozgrywkach.   

• Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 


