
Klauzula informacyjna dla Zawodnika, Trenerów oraz innych osób biorących w imieniu Klubu 

udział w Meczach Ligowych, innych Wydarzeniach Sportowych oraz Oficjalnych 

Wydarzeniach  

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa 

danych osobowych jest POLSKA LIGA SIATKÓWKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151248, NIP: 5213113357, REGON: 

01640918800000 (dalej również „PLS” lub „Administrator”).   

 Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres 

wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@pls.pl. 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych 

osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

2. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? 

INFOMRACJA DLA ZAWODNIKA 

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu: 

a. realizacji prawnie uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej (m.in. Klubu, PZPS 

oraz sponsorów ligi) w postaci zapewnienia prawidłowego wykonywania przez PLS praw i 

obowiązków związanych z prowadzeniem i zarządzaniem rozgrywkami, w tym m.in. 

wykonywania przez PLS obowiązków wynikających Regulaminu Profesjonalnego 

Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na przeprowadzeniu i 

zarządzaniu rozgrywkami. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji 

prawnie uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej. Dane osobowe będą w takim 

przypadku przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów albo wniesienia 

skutecznego sprzeciwu; 

b. prowadzenia działań reklamowych, informacyjnych i marketingowych w związku 

Pani/Pana z umową z Klubem na rozpowszechnianie wizerunku – podstawą przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), o ile umowa z Klubem 

przewiduje takie działanie lub w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na 

rozpowszechnianie wizerunku (art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów PLS lub strony trzeciej. Dane osobowe będą w takim przypadku przetwarzane przez 

okres niezbędny do realizacji tych celów, wniesienia skutecznego sprzeciwu lub odwołania 

zgody; 



c. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora lub stronę trzecią – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu Administratorowi obrony 

swoich praw. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej. Dane osobowe będą w takim przypadku 

przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu; 

d. realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności przepisów prawa podatkowego, rachunkowego – podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest w tym zakresie konieczne, a brak przetwarzania 

danych uniemożliwiłby realizację i wykazanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

prawa. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji oraz wykazania realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

e. prawidłowego wykonania przez PLS obowiązków związanych z prowadzeniem i 

zarządzaniem rozgrywkami, w tym m.in. wykonywania przez PLS obowiązków wynikających 

Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej – w szczególności w celu 

realizacji tzw. transferu medycznego (na zasadach opisanych w Regulaminu Profesjonalnego 

Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej) i/lub – w odniesieniu do informacji o kontuzji - w 

ramach sporządzanej dokumentacji meczowej (raportach meczowych) – podstawą prawną 

przetwarzania jest zgoda Zawodnika na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia 

(art. 9 ust.1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowego 

wykonania przez PLS obowiązków związanych z prowadzeniem i zarządzaniem rozgrywkami. 

Dane osobowe będą w takim przypadku przetwarzane przez okres do czasu odwołania zgody; 

a. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz i statystyk 

rozgrywek. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej. Dane osobowe będą w takim przypadku 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów albo wniesienia skutecznego 

sprzeciwu; 

b. w celach archiwizacyjnych i sprawozdawczych- podstawą prawną przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jak jest prowadzenie 

sprawozdań i archiwizowania dokumentacji meczowej. Podanie danych jest dobrowolne lecz 

niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej.  Dane 

osobowe będą w takim przypadku przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych 

celów albo wniesienia skutecznego sprzeciwu; 

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w 

rozumieniu art. 22 RODO. 

 

 



INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH ZAWODNIKA 

   Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu: 

a. realizacji prawnie uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej, w postaci 

zapewnienia prawidłowego wykonywania przez PLS obowiązków związanych z prowadzeniem 

i zarządzaniem rozgrywkami, w tym m.in. wykonywania przez PLS obowiązków wynikających 

Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej – podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 

polegający na przeprowadzeniu i zarządzaniu rozgrywkami. Podanie danych jest dobrowolne 

lecz niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej. Dane 

osobowe będą w takim przypadku przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych 

celów albo wniesienia skutecznego sprzeciwu; 

b. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora lub stronę trzecią – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu Administratorowi obrony 

swoich praw. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej. Dane osobowe będą w takim przypadku 

przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu; 

c. realizacji i wykazania realizacji obowiązku prawnego ciążącego na PLS (w szczególności 

obowiązków wynikających z Kodeksu cywilnego ora Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) - 

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W takim przypadku dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji oraz wykazania realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze. Podanie danych jest w tym zakresie konieczne, a brak 

przetwarzania danych uniemożliwiłby realizację i wykazanie realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w 

rozumieniu art. 22 RODO. 

 

INFORMACJA DLA TRENERA  

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu: 

a. realizacji prawnie uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej (m.in. Klubu, PZPS 

oraz sponsorów ligi) w postaci zapewnienia prawidłowego wykonywania przez PLS praw i 

obowiązków związanych z prowadzeniem i zarządzaniem rozgrywkami, w tym m.in. 

wykonywania przez PLS obowiązków wynikających Regulaminu Profesjonalnego 

Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na przeprowadzeniu i 

zarządzaniu rozgrywkami. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji 

prawnie uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej. Dane osobowe będą w takim 



przypadku przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów albo wniesienia 

skutecznego sprzeciwu; 

d. prowadzenia działań reklamowych, informacyjnych i marketingowych w związku 

Pani/Pana z umową z Klubem na rozpowszechnianie wizerunku – podstawą przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) o ile umowa z Klubem 

przewiduje takie działanie lub w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na 

rozpowszechnianie wizerunku (art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów PLS lub strony trzeciej. Dane osobowe będą w takim przypadku przetwarzane przez 

okres niezbędny do realizacji tych celów, wniesienia skutecznego sprzeciwu lub odwołania 

zgody; 

b. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora lub stronę trzecią – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu Administratorowi obrony 

swoich praw. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej.  Dane osobowe będą w takim przypadku 

przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu; 

c. realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności przepisów prawa podatkowego, rachunkowego – podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji oraz wykazania realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze. Podanie danych jest w tym zakresie konieczne, a brak przetwarzania danych 

uniemożliwiłby realizację i wykazanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

d. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz i statystyk 

rozgrywek. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej. Dane osobowe będą w takim przypadku 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów albo wniesienia skutecznego 

sprzeciwu; 

e. w celach archiwizacyjnych i sprawozdawczych- podstawą prawną przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jak jest prowadzenie 

sprawozdań i archiwizowania dokumentacji meczowej. Podanie danych jest dobrowolne lecz 

niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej.  Dane 

osobowe będą w takim przypadku przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych 

celów albo wniesienia skutecznego sprzeciwu; 

 

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w 

rozumieniu art. 22 RODO. 



 

INOFROMACJA DLA CZŁONKÓW SZTABU SZKOLENIOWEGO (ASYSTENTÓW TRENERA, 

CZŁONKÓW SZTABU MEDYCZNEGO)  

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu: 

a. realizacji prawnie uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej (m.in. Klubu, PZPS 

oraz sponsorów ligi) w postaci zapewnienia prawidłowego wykonywania przez PLS praw i 

obowiązków związanych z prowadzeniem i zarządzaniem rozgrywkami, w tym m.in. 

wykonywania przez PLS obowiązków wynikających Regulaminu Profesjonalnego 

Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na przeprowadzeniu i 

zarządzaniu rozgrywkami. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji 

prawnie uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej. Dane osobowe będą w takim 

przypadku przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów albo wniesienia 

skutecznego sprzeciwu; 

b. prowadzenia działań reklamowych, informacyjnych i marketingowych w związku 

Pani/Pana z umową z Klubem na rozpowszechnianie wizerunku – podstawą przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) o ile umowa z Klubem 

przewiduje takie działanie lub w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na 

rozpowszechnianie wizerunku (art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów PLS lub strony trzeciej. Dane osobowe będą w takim przypadku przetwarzane przez 

okres niezbędny do realizacji tych celów wniesienia skutecznego sprzeciwu lub odwołania 

zgody; 

c. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora lub stronę trzecią – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu Administratorowi obrony 

swoich praw. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej. Dane osobowe będą w takim przypadku 

przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu; 

d. realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności przepisów prawa podatkowego, rachunkowego – podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest w tym zakresie konieczne, a brak przetwarzania 

danych uniemożliwiłby realizację i wykazanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

prawa. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji oraz wykazania realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

 

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w 

rozumieniu art. 22 RODO. 



 

INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI KLUBÓW, PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

KLUBU  

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu: 

a. wykonywania Umowy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony 

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prawidłowym i efektywnym 

wykonaniu umowy. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane na tej podstawie 

przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania Umowy, ale nie dłużej niż do 

przedawnienia roszczeń; 

b. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora lub stronę trzecią – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu Administratorowi obrony 

swoich praw. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów PLS lub strony trzeciej.  Dane osobowe będą w takim przypadku 

przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu; 

c. zapewnienia prawidłowego wykonywania przez PLS praw i obowiązków związanych z 

prowadzeniem i zarządzaniem rozgrywkami, w tym m.in. wykonywania przez PLS obowiązków 

wynikających Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej – podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f 

RODO) polegający na wymianie informacji i budowaniu wzajemnych relacji. Podanie danych 

jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PLS lub strony 

trzeciej. Dane osobowe będą w takim przypadku przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji tych celów albo wniesienia skutecznego sprzeciwu; 

d. realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności przepisów prawa podatkowego, rachunkowego – podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest w tym zakresie konieczne, a brak przetwarzania 

danych uniemożliwiłby realizację i wykazanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

prawa. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji oraz wykazania realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

 

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w 

rozumieniu art. 22 RODO. 

 

3. JAK WYCOFAĆ ZGODĘ? 



W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają 

Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one 

usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w 

okresie, kiedy zgoda obowiązywała. 

4. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?  

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o 

przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one 

nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub 

ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO. 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania 

danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy 

zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

5. JAKIE DANE WYKORZYSTUJEMY?  

Możemy wykorzystywać Państwa dane identyfikacyjne w szczególności: imię, nazwisko, data 

urodzenia, wizerunek, dane o stanie zdrowia, podpis, pseudonim, oraz Państwa dane 

kontaktowe w szczególności: adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.  

6. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?  

Otrzymaliśmy Państwa dane od Klubu, z którym Państwo współpracujecie.  

7. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez PLS  Klubowi z którym Państwo 

współpracujecie, Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej, działającemu przy PLS Sądowi 

Polubownemu Polskiej Ligi Siatkówki z siedzibą w Warszawie, podmiotom współpracującym z 

PLS w celach związanych z marketingiem i promocją PLS oraz organizowanych przez PLS 

rozgrywek, podmiotom świadczącym na rzecz PLS usługi IT, podmiotom dokonującym 

transmisji/retransmisji wydarzeń sportowych/meczy w ramach rozgrywek organizowanych 

przez PLS, podmiotom świadczącym na rzecz PLS usługi doradztwa prawnego i podatkowego, 

bankom, organom publicznym w związku w wykonywaniem ich uprawnień, firmom 

świadczącym usługi kurierskie i pocztowe. 

 

 

 


