
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
I POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. 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"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych 

osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Polska Federacja Tańca, z siedzibą w Otwocku (05-400), przy                         

ul. Poniatowskiego 10 oraz biurem w Józefowie (05-420), przy ul. Godebskiego 61 (dalej „PFT” lub 

„Administrator”). W razie pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub poprzez e-mail 

biuro@pft.org.pl. 

§2. CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: 

a) podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO), 

b) zawarcia/wykonywania umowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)  

c) Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

oraz przepisy odpowiednich ustaw, które to obowiązki dotyczą: 

a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych; 

b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa. 

d) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania: 

a) cele archiwalne (dowodowe) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania; 

b) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; 

c) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas 

usług; 

d) kontakt w sprawach organizacyjnych; 

e) realizacja celów statutowych Administratora, w tym zgłoszeń na zawody sportowe oraz raportowania 

do organizacji sportowych, w których Administrator jest zrzeszony. 

e) Przetwarzanie szczególnych kategorii danych tj. informacji o stanie zdrowia Tancerzy oparte jest o zgodę 

na przetwarzanie danych – mającej oparcie w art. 9 ust. 2 a) RODO w związku z: 

a) art. 37 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku w sporcie (Dz.U.2018.1263), zgodnie z którym zawodnik 

uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest 

obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne 

uczestnictwo w tym współzawodnictwie. 



b) art. 92 k ust. 2 lit. f) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Dz.U.2018.1457), na 

podstawie którego przetwarzane są istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i 

stosowanej diecie uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji usług Administratora, a niepodanie danych 

w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem usługi. W pozostałych 

przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach 

prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów 

zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych 

lub do czasu odwołania przez Uczestnika, Rodzica (Opiekuna) Uczestnika zgody na ich przetwarzanie a gdy to 

nastąpi przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń. 

§3. ODBIORCY DANYCH 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być partnerzy współpracujący, łącząc produkty lub usługi z 

Administratorem; organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; podwykonawcy 

Administratora (podmioty przetwarzające), np. franczyzobiorcy i podmioty świadczące usługi księgowe, 

rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencje marketingowe, firmy kurierskie itp. 

§4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

§5. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIA DANYCH POZA OBSZAR EOG  

ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 

8. Informacja o przekazywania danych poza obszar EOG oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 

a) W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w 

przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony 

danych wymaganego przepisami prawa. 

b) Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU ZAWODNIKA/ZAWODNICZKI*  
W CELACH PROMOCYJNO-MARKETINGOWYCH, SZKOLENIOWYCH  

ORAZ INFORMACYJNYCH POLSKIEJ FEDERACJI TAŃCA 

- Osoby do 16 roku życia - 

 

Niniejszym, na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 880 t.j.) w związku z art. 6 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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) wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku 

zawodnika ______________________________________ PESEL: ________________________w postaci: 

fotografii cyfrowej oraz materiałów video powstałych podczas treningów, zawodów sportowych lub innych 

aktywności Federacji podczas których powstaną a stanowiących własność Polskiej Federacji Tańca z siedzibą przy 

ul. Poniatowskiego 10, 05-400 w Otwocku k/Warszawy. 

 

Przedmiotowa zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, postprodukcję i powielanie wykonanych zdjęć             i 

filmów za pośrednictwem ogólnodostępnych mediów w tym w szczególności: Internet, prasa, telewizja                        

i reklama wyłącznie w celu działalności promocyjno-marketingowej, szkoleniowej oraz informacyjnej Federacji. 

Niniejszym oświadczam, że posiadam/nie posiadam* pełną/ej zdolność do czynności prawnych w tym 

nieograniczone/ograniczone* prawo do opieki na dzieckiem __________________________________, oraz że 

zapoznałem/am* się z treścią niniejszego oświadczenia i w pełni je rozumiem. Ponadto, oświadczam, że 

zapoznałem/am* się z Klauzulą informacyjną udostępnioną przez Administratora danych. 

 

 

__________________________________ 

Data i podpis zawodnika/opiekuna prawnego 

*) – niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga: Niniejsza zgoda może być w każdym momencie odwołana poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia 

woli. Oświadczenie takie winno być złożone na piśmie (osobiście lub za pośrednictwem dowolnego operatora 

pocztowego) w siedzibie Polskiej Federacji Tańca z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 10, 05-400 w Otwocku 

k/Warszawy. 

 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU ZAWODNIKA/ZAWODNICZKI*  
W CELACH PROMOCYJNO-MARKETINGOWYCH, SZKOLENIOWYCH  

ORAZ INFORMACYJNYCH POLSKIEJ FEDERACJI TAŃCA 

- Osoby powyżej 16 roku życia - 

 

Niniejszym, na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 880 t.j.) w związku z art. 6 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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) wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie wizerunku zawodnika ______________________________________ PESEL: 

________________________ w postaci: fotografii cyfrowej oraz materiałów video powstałych podczas 

treningów, zawodów sportowych lub innych aktywności Federacji podczas których powstaną a stanowiących 

własność Polskiej Federacji Tańca z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 10, 05-400 w Otwocku k/Warszawy. 

 

Przedmiotowa zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, postprodukcję i powielanie wykonanych zdjęć i 

filmów za pośrednictwem ogólnodostępnych mediów w tym w szczególności: Internet, prasa, telewizja i reklama 

wyłącznie w celu działalności promocyjno-marketingowej, szkoleniowej oraz informacyjnej Federacji. 

 

Niniejszym oświadczam, że mam ukończone 16 lat, oraz że posiadam/nie posiadam* pełną/ej zdolność do 

czynności prawnych oraz że zapoznałem/am* się z treścią niniejszego oświadczenia i w pełni je rozumiem. Ponad 

to, oświadczam, że zapoznałem/am* się z Klauzulą informacyjną udostępnioną przez Administratora danych. 

 

__________________________________ 

Data i podpis zawodnika/opiekuna prawnego 

*) – niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga: Niniejsza zgoda może być w każdym momencie odwołana poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia 

woli. Oświadczenie takie winno być złożone na piśmie (osobiście lub za pośrednictwem dowolnego operatora 

pocztowego) w siedzibie Polskiej Federacji Tańca z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 10, 05-400 w Otwocku 

k/Warszawy. 

 

 


