
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego MEDYK 

 

      W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), Koniński 

Klub Piłkarstwa Kobiecego MEDYK informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.  

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego 

MEDYK, ul. Podwale 1, 62-510 Konin, zwanym dalej Administratorem; Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: medykkonin@wp.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i mogą być udostępniane dostawcom, 

usługodawcom i partnerom, z którymi KKPK Medyk podejmuje współpracę w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań, działań marketingowych i promocyjnych oraz obsługi 

działalności. Dane mogą być również udostępniane organom władzy publicznej, organom 

ścigania lub organizatorom rozgrywek w piłkę nożną (KOZPN, WZPN, EKSTRAKLASA S.A., 

ECA, FIFA i UEFA) 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte 

umowy oraz udzielone zgody.  

5. Dane będą przetwarzane w celu: 

I. Uczestnictwa w szkoleniu sportowym oraz we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej 

(art.6 ust. 1 pkt a) RODO  

Okres przetwarzania: okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z udziału w 

szkoleniu lub we współzawodnictwie sportowym i związaną z tym realizacją umowy. 

W przypadku uczestnictwa w szkoleniu lub we współzawodnictwie sportowym Twoje dane będą 

przetwarzane w celu umożliwienia Ci udziału w treningach oraz zawodach sportowych w 

ramach drużyn prowadzonych przez KKPK Medyk, w tym drużyn zgłoszonych do udziału w 

rozgrywkach przez KKPK Medyk. Dane te będą również udostępniane organizatorom tych 

rozgrywek. 



II. Promowanie w mediach działalności, usług i produktów KKPK Medyk (art. 6 ust. 1 pkt a) 

RODO 

Okres przetwarzania: do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody) 

W przypadku prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej dane osobowe będą 

przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów przedstawicieli  KKPK Medyk z mediami i w 

celu promowania w mediach działalności, usług i produktów KKPK Medyk. W szczególności 

może to obejmować publikowanie i rozpowszechnianie informacji o Twoim udziale w szkoleniu 

i/lub współzawodnictwie sportowym w ramach działalności prowadzonej przez KKPK Medyk. 

W przypadku wyrażenia zgody na takie przetwarzanie danych osobowych - zgoda jest 

dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. 

III.  Realizacja umowy lub zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO 

Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń 

wynikający z przepisów 

IV. Realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji (art.6 ust.1 

pkt c) RODO 

Okres przetwarzania: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów 

potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów prawa. 

       W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Twoją rzecz 

będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub 

w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i 

przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to 

sytuacji, gdy jesteś stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub 

zamówienia jest Twój pracodawca lub podmiot, z którym współpracujesz lub gdy zostało 

wykonane na Twoją rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu). 

V. Potwierdzenie wykonania obowiązków oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed 

roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 

Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń 

wynikający z  przepisów. 

Dane wprowadzone na dowolnym formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy 

lub zamówienia, lub w inny sposób przekazane przedstawicielowi KKPK Medyk mogą być 

przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie 

zobowiązań KKPK Medyk oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami skierowanymi przeciwko KKPK Medyk. Dotyczy to sytuacji, gdy jesteś stroną 

umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia.  



 

Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania 

zobowiązań i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia. 

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych 

osobowych. 

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a KKPK Medyk, 

podane dane będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich 

rozliczenia. 

6. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań KKPK Medyk,  w przypadku niepodania 

danych niemożliwe jest zawarcie umowy. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym, (tylko w 

przypadku braku zobowiązań wobec KKPK Medyk) 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do przenoszenia danych, 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (tylko w 

przypadku braku zobowiązań wobec KKPK Medyk) 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 

pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do do organu nadzorczego właściwego                           

w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

                                             Inspektor Danych Osobowych 

     Lidia Kałkowska 

    e-mail: medykkonin@wp.pl 

 


