
Przetwarzanie danych osobowych – RODO 
 
 
 

1.     Administratorem Danych Osobowych jest GLARE STUDIO Sebastian Zbijowski z 
siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 181/404L, 01-459 Warszawa (Administrator).  

2.     Dane Osobowe będą wykorzystywane przez Administratora w celu: 

a.      Organizacji rozgrywek Ligi, 

b.     Przygotowania relacji fotograficznej i video oraz tekstowej z rozgrywek i 
meczów Ligi oraz celem publikacji tych relacji oraz innych informacji o 
rozgrywkach w sieci Internet oraz w mediach społecznościowych, 

c.      Prowadzenia i publikowania w sieci Internet oraz w mediach 
społecznościowych statystyk rozgrywek Ligi, 

d.     Komunikacji z osobami kontaktowymi dla każdej z drużyn w sprawach 
związanych z rozgrywkami Ligi  

e.      Komunikacji z Zawodnikami w sprawach związanych z ich uczestnictwem w 
rozgrywkach Ligi, 

f.      Komunikacji z osobami kontaktowymi dla każdej z drużyn w celu 
poinformowania o organizacji kolejnych edycji rozgrywek Ligi. 

3.     Administrator w związku z rozgrywkami Ligi pozyskuje i przetwarza następujące dane: 

a.      Imię i nazwisko sędziów oraz Zawodników oraz informacje o przynależności 
Zawodnika do danej drużyny – dane te są pozyskiwane od osoby zgłaszającej 
drużynę do rozgrywek w Lidze, 

b.     Wizerunek osób obecnych na meczach, Zawodników i sędziów utrwalony w 
trakcie meczów rozgrywanych w ramach Ligi oraz informacje statystyczne 
dotyczące gry Zawodników takie jak liczba strzelonych bramek, występów, asyst 
czy kar regulaminowych – dane te Administrator pozyskuje samodzielnie, 

c.      Informacje o urazie lub kontuzji Zawodnika odniesionych w trakcie meczów 
rozgrywanych w ramach Ligi – dane te Administrator pozyskuje od Zawodnika, 
jeśli odniesie on kontuzję w trakcie meczu rozgrywanego w ramach Ligi, 



d.     Dane kontaktowe w postaci e-mail lub nr telefonu osoby zgłaszającej drużynę 
do rozgrywek i wyznaczonej do kontaktu w sprawie rozgrywek – dane te 
Administrator uzyskuje od osoby kontaktowej lub zgłaszającej drużynę. 

4.     Administrator przetwarza Dane Osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: 

a.      zapewnienia organizacji meczów i rozgrywek Ligi, w tym komunikacji z 
osobami kontaktowymi po stronie drużyn uczestniczących w rozgrywkach, 
sporządzanie statystyk oraz relacji z meczów i rozgrywek oraz ich publikowanie w 
sieci Internet, 

b.     informowania o przyszłych edycjach rozgrywek Ligi osób, które wyraziły na to 
zgodę, 

5.     Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom 
zapewniającym obsługę foto i video Ligi, w tym w zakresie przygotowywania relacji i 
skrótów z meczów oraz informacji o rozgrywkach i ich rozpowszechniania w Internecie 
oraz mediach społecznościowych, 

6.     Administrator będzie przechowywać Dane Osobowe przez okres niezbędny dla 
osiągnięcia celów, dla których dane te są przetwarzane tj.: 

a.      dla celów organizacji rozgrywek w danym sezonie – do czasu zakończenia 
rozgrywek w danym sezonie, 

b.     dla celów publikowania statystyk rozgrywek – przez okres prowadzenia 
rozgrywek tj. do czasu zakończenia rozgrywek w ostatnim sezonie Ligi i przez 12 
miesięcy po zakończeniu rozgrywek w tym ostatnim sezonie, 

c.      dla celów kontaktu z osobami kontaktowymi/zgłaszającymi poszczególnych 
drużyn – do momentu zakończenia wszystkich spraw związanych z organizacją, 
przebiegiem, zakończeniem oraz rozliczeniem rozgrywek oraz zapisem na następny 
sezon rozgrywek lub do momentu cofnięcia zgody na komunikację marketingową, 
jeśli taka zgoda jest udzielona, 

d.     dla celów kontaktu z Zawodnikami – do momentu zakończenia wszystkich 
spraw związanych z organizacją, przebiegiem, zakończeniem oraz rozliczeniem 
rozgrywek oraz zapisem na następny sezon rozgrywek, 

e.      dla celów wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z 
przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) – 
przez okres wynikający z takich przepisów. 

7.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Administrator przetwarza jej dane 
osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Administratora, celach przetwarzania 



danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o 
przysługujących jej prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o 
źródłach pozyskania przez Administratora jej danych, jeżeli nie zostały zebrane przez 
niego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania kopii danych. 

8.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania 
nieprawidłowych danych lub z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych 
niekompletnych. 

9.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, 
jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

a.      dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 
inny sposób przetwarzane; 

b.     wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania; 

c.      dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

d.     dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
prawnego; 

e.      cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były 
przetwarzane na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich 
przetwarzania; 

10.  W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. 
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem 

11.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej 
narusza postanowienia RODO. 

12.  Wszystkie dane podawane przez osoby, których dane dotyczą, podawane są 
dobrowolnie, ale ich niepodanie może uniemożliwić prawidłową organizację rozgrywek 
lub relacjonowanie rozgrywek i prowadzenie statystyk rozgrywek oraz dochodzenie 
roszczeń z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

13. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji lub profilowania 

 


