
Pragniemy poinformować, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe regulacje unijne z zakresu danych 
osobowych, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – w dalszej 
części zwane ,,RODO”. 

Wobec powyższego, pragniemy Cię poinformować o przysługujących uprawnieniach. 
 

1. Kto jest administratorem danych osobowych? 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Polska Liga Siatkówki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Bagno 2 (00-112 Warszawa) (dalej „PLS”).  
 

2. W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie? 

PLS przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych: 

• w celu wykonania zawartej przez Ciebie z PLS umowy na udział w XXV Mistrzostwach Polski Oldboyów im. 
Wojciecha Zielińskiego ORLEN Mistrzostwa Polski Oldboyów w piłce siatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO – podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy; 

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co 
jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. 

 
3. Jak długo będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z uwzględnieniem 
wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa. Twoje dane osobowe pozyskane w związku z realizacją 
umowy na udział w XXV Mistrzostwach Polski Oldboyów im. Wojciecha Zielińskiego. ORLEN Mistrzostwa Polski 
Oldboyów w piłce siatkowej mężczyzn będziemy przetwarzać do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń 
związanych z realizacją umowy oraz powstałych w związku z udziałem w XXIV Mistrzostwach Polski Oldboyów im. 
Wojciecha Zielińskiego. 

4. Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe? 
 

Twoje dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom 
księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu 
windykacji należności, firmom wysyłkowym przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora. 

 
5. Przekazywanie danych poza EOG 

Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

6. Jakie mam uprawnienia? Czy oraz jak mogę wstrzymać dalsze przetwarzanie moich danych osobowych?  
 

Przysługuje Ci: 
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii 
• prawo do sprostowania swoich danych 
• prawo do usunięcia danych 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
• prawo do przenoszenia danych 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

www.uodo.gov.pl  

W przypadku woli zrealizowania któregokolwiek z powyższych uprawnień możesz się z nami skontaktować poprzez 
e-mail: pls@pls.pl lub przesyłając pismo na adres naszej siedziby Spółki, wskazany w pkt 1. 
 
 


