
Klauzula informacyjna  dla uczestników Turnieju ŚwiderskiCup 
 
Na podstawie 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, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 
 
1. Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AKS SMS Łódź z siedzibą w Łodzi przy Milionowej 12, 93-
193 Łódź, NIP: 7282720179, REGON: 100668887 oraz Fundacja Życie z siedzibą w Łodzi, przy ul. Jaracza 18/18, 
90-232 Łódź NIP:7252066120. 

 
2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 

Biorąc udział w turnieju ŚwiderskiCup (zwanym dalej: turniejem) – staje się Pani/Pan jego Uczestnikiem. W 
przypadku osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych wyraża opiekun prawny za pośrednictwem 
opiekuna zgłoszonego zespołu, poprzez wyrażenie zgody na udział w turnieju. Istnieje możliwość, iż przebieg 
turnieju, w tym wizerunek osób w nich uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk.  
Biorąc udział w turnieju wyraża Pani/Pan  (również za pośrednictwem opiekunów ustawowych) dobrowolnie 
i nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Administratora  swojego wizerunku, 
utrwalonego w trakcie imprezy  za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w 
całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook) i stronach internetowych 
turnieju, a także organizatora oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jego celów 
statutowych, jak również w pochodzących od Administratora  lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, 
prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji 
drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez AKS SMS Łódź  w związku z organizacją turnieju  lub 
dotyczącą działalności informacyjnej lub promocyjnej Administratora.  
 
Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą – wyrażona poprzez udział w imprezie, 
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora tj.  promocja imprezy i działalności 

Administratora oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, o ile takie się pojawią. 
 

3. Udostępnienie danych osobowych 
Uzyskane podczas turnieju dane mogą być udostępniane przez Administratora: 
a) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane 

osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
b) upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora, dostawcom usług technicznych 

i organizacyjnych oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – 
z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych, 

c) na portalu społecznościowym Facebook i zostaną udostępnione Facebook Ireland Limited, jak również 
innym podmiotom współpracującym, zgodnie z polityką prywatności Facebook.  
 

4. Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt 3, lub do 
momentu odwołania zgody.  
 

5. Dobrowolność podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w organizowanej imprezie.   
 

6. Przysługujące prawa  
Uczestnicy posiadają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia 
do innego administratora, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na 
przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne 
do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne 
podstawy przetwarzania.  
Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO. 
 

7. Przekazanie danych do państwa trzeciego 
Ze względu na specyfikę działania sieci społecznościowych, dane uczestników turnieju mogą być przekazane 
poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 
Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.  
 

 
 

 


