
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób współpracujących  

ze Stowarzyszeniem Piłkarskim ZAWISZA z siedzibą w Bydgoszczy 

 

Zgodnie z art. 13 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,s. 1), zwanego dalej 

RODO, informujemy, iż przetwarzamyPaństwa dane osobowe, a szczegóły tego dotyczące 

znajdują się poniżej: 

1. Administrator danych osobowych: 

STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE "ZAWISZA" z siedzibą w Bydgoszczy (85-915) przy  

ul. Gdańska 163, KRS: 0000154726, adres e-mail: biuro@zawisza.bydgoszcz.eu. 

 

2. Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania: 

− w celu realizacji usługi konferencji z Administratorem danych osobowych 

(podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 221 kodeksu pracy). 

 

3. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy, to: 

− dane osobowe wymagane przepisami prawa oraz dane niezbędne do wykonania 

umowy o pracę/zlecenia, w tym: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę 

urodzenia, PESEL, NIP, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 

wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, doświadczenie 

zawodowe, w tym informacje o zdobytych uprawnieniach/certyfikatach 

sportowych, numer telefonu, numer rachunku bankowego, wizerunek. 

 

4. Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: 

− biura księgowe i kadrowo-płacowe,  

− podmioty świadczące usługi informatyczne, 

− Polski Związek Piłki Nożnej i Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej, 

− inne podmioty, z którymi współpracujemy w zakresie działalności statutowej. 

Państw danych nie przekazujemy do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

5. Okres przechowywania danych: 

− dane pozyskane w związku z zawartą umową o pracę przetwarzane będą przez 

okres 50 lat od zakończenia umowy. 
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6. Ma Pan/Paninastępujące prawa: 

− prawo dostępu do swoich danych; 

− prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 

− prawo do usunięcia danych; 

− prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

− prawo do otrzymania od administratoraw ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) 

danych osobowych Pana/Pani dotyczących, które zostały dostarczone w celu 

zawarcia umowy. Może Pan/Pani też zlecić Administratorowi przesłanie tych 

danych bezpośrednio innemu podmiotowi; 

− prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważa Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej: 

 

…………………….…………………………………………………………………………..(data, podpis) 

 

 

 

 


