1.

Kto jest Administratorem danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku udziałem w meczu finałowym Pucharu Polski jest Jagiellonia Białystok Sportowa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok, dalej jako ADO.
2.
Skąd Administrator danych osobowych ma moje dane osobowe
Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez Panią/Pana, dane osobowe zostały przekazane przez osobę/podmiot zgłaszający Panią/Pana do
udziału w meczu finałowym Pucharu Polski.
3.
Jak można się skontaktować z Jagiellonią Białystok:
ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@jagiellonia.pl, za pomocą telefonu: 85 665 21 00, drogą pocztową: ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.
Dodatkowo, ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: inspektor@jagiellonia.pl, tel. 85 665
21 00, adresu korespondencyjnego: ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.
4.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzamy:
- w celu udziału w meczu finałowym Pucharu Polski - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b), c) 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 (dalej jako RODO);
- w celu spełnienia nałożonych na nas obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych oraz przepisów o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi;
- w celu przekazania danych osobowych do Polskiego Związku Piłki Nożnej, jako organizatora meczu finałowego Pucharu Polski, co stanowi uzasadniony
interes prawny ADO oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z
prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. Komu może mieć dostęp do danych osobowych:
Dostęp do danych osobowych mogą mieć osoby upoważnione przez ADO, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w tym usługi techniczne i
organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, związki i organizacje sportowe w zakresie piłki nożnej, w szczególności Polski Związek
Piłki Nożnej, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
6. Czy dane osobowe będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej, Islandia,
Norwegia, Lichtenstein) oraz organizacji międzynarodowych.
7. Jak długo będą przechowywane dane osobowe:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z udziałem w meczu finałowym Pucharu Polski oraz po zakończeniu jego trwania:
- przez okres wymagany oraz okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz
- przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
8. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
- prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
- prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 z uwzględnieniem wyjątków określonych w art. 17 ust. 3
RODO;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
- prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, gdy uznam, że ADO naruszył przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych.
9. Czy podanie danych osobowych jest konieczne:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w meczu finałowym Pucharu Polski. W przypadku niepodania danych niemożliwy będzie
udział w w/w meczu.
10. Czy wobec Pani/Pana podejmowane będą zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka):
Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu.
Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie
uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
IMIE: ………………………………………………………………………………….
NAZWISKO: ……………………………………………………………………….
PESEL: ……………………………………………………………………………….
PODPIS: ……………………………………………………………………………..

