
 
 KLAUZULA INFORMACYJNA – OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH  
Polski Związek Baseballu i Softballu informuje, iż przetwarza dane osobowe wszystkich osób  
biorących udział we współzawodnictwie sportowym w baseballu i softballu, w tym w szczególności  
zawodników, szkoleniowców, sędziów i innych przedstawicieli PZBALL, jednocześnie  
informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 
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 (dalej również: RODO):  
1. ADMINISTRATOR Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Baseballu i Softballu 
siedzibą w Warszawie 01-494 Warszawa / ul. Korfantego 58 /, NIP6422460477 REGON: 273232747 (dalej 
również: PZBALL).  

2. CEL PRZETWARZANIA Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie 
współzawodnictwa sportowego w baseballu i softballu w Polsce, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b), c) i f) 
RODO, w zależności od konkretnych danych osobowych).  

3. ODBIORCY DANYCH Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy, współpracownicy PZBALL, 
oraz właściwe urzędy publiczne, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy oraz spełnienia świadczeń 
publicznoprawnych. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, jeśli 
pojawi się taka konieczność to wyłącznie w celu realizacji zawartej umow)  

4. OKRES Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do pełnego zrealizowania 
umowy, prowadzenia współzawodnictwa sportowego w baseballu i softballu, prowadzenia statystyk i 
analiz, na potrzeby prowadzenia ewentualnych rozliczeń w tym również z właściwymi urzędami 
państwowymi czy też tworzenia analiz na potrzeby wewnętrzne PZBALL, z uwzględnieniem przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego.  

5. UPRAWNIENIA Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie, np. drogą telefoniczną lub na adres email: pzball@baseballsoftball.pl.  

6. SKARGA Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.  

7. WARUNEK WYKONANIA UMOWY Podanie przez Państwa danych osobowych może być niezbędne do 
realizacji celów o których mowa powyżej, zatem niepodanie danych osobowych może spowodować 
niemożność realizacji prowadzenia współpracy.  

8. DANE Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji ww. celów.  

9. PROFILOWANIE Państwa dane będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
nie będą profilowane.  
 


