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Klauzula Informacyjna  

 

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 informujemy, że Administratorem 

danych osobowych przekazanych w toku składania ofert jest Polski Związek Koszykówki z siedzibą 

w Warszawie przy ulicy Erazma Ciołka 12. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych/prawo do usunięcia danych osobowych/ prawo do przenoszenia danych, chyba 

że: 

- istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania; 

- będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym 

interesie Administratora. 

Przysługuje Pani/ Panu: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych / danych osobowych zawodnika oraz 

otrzymywania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania swoich danych; 

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej 

cofnięciem; 

Oświadczenia w zakresie ppkt. a, b i d powinno być przekazane Administratorowi tj. Polskiemu 

Związkowi Koszykówki pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@pzkosz.pl. 

Pani / Pana dane mogą być powierzane podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie 

księgowości i doradztwa prawnego, obsługi informatycznej oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki – 

w celu kontroli prawidłowej realizacji zadań związanych z dofinansowaniem zadań PZKosz z 

obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa oraz w celu zapewnienia 

prawidłowego rozliczenia tego dofinansowania. 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia lub unieważnienia 

niniejszego Konkursu, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia jego ogłoszenia. 

 

Przekazane w toku procedury konkursowej dokumenty zostaną Pani / Panu zwrócone w terminie 14 

dni od dnia zakończenia Konkursu.  
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