
Administrator danych  
 
Administratorem danych osobowych naszych Zawodników oraz ich Rodziców/Opiekunów prawnych 
jest Akademia Piłkarska Macieja Murawskiego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Grunwaldzka 34A/1, 
65-001 Zielona Góra, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydział VIII 
Gospodarczy KRS pod nr 0000508027 (dalej: APMM). 
 
Inspektor ochrony danych  
 
Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować odnośnie przetwarzania danych 
osobowych Zawodnika/Rodzica/Opiekuna prawnego przez APMM. Jeśli chcesz się skontaktować w 
tej sprawie możesz to zrobić pod adresem e-mail: apmm.zg@wp.pl.  
 
Jakie dane przetwarzamy: 
 
APMM przetwarza dane Zawodników i ich Rodziców/Opiekunów prawnych podane w Oświadczeniu o 
zgodzie na uczestnictwo Dziecka w zajęciach sportowych w APMM. Przetwarzanie, w tym 
udostępnianie konkretnych danych następuje zawsze z ograniczeniem do tych danych, których 
przetwarzanie, w tym udostępnienie jest w danym przypadku niezbędne i konieczne.  
 
W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Zawodników oraz Rodziców 
 
Dane osobowe Zawodników oraz Rodziców/Opiekunów prawnych są przetwarzane, aby Zawodnicy 
mogli uczestniczyć w zajęciach sportowych organizowanych przez APMM oraz w innych 
wydarzeniach, akcjach, programach które organizuje lub w których bierze udział APMM w zakresie 
swojej działalności statutowej.  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez 
rodziców/prawnych opiekunów Zawodników (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych, dalej RODO).  
Dane osobowe Rodziców i Zawodników mogą być ponadto przetwarzane: 

a) w celu wykonania umowy, łączącej APMM z Rodzicami Zawodnika, 
b) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na APMM,  
c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Zawodnika,  
d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez APMM w 

interesie publicznym, 
e) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

 
Odbiorcy danych  
Odbiorcy to organizacje i podmioty, którym APMM może ujawnić dane osobowe Zawodników lub ich 
Rodziców. Należą do nich:  

1) Polski Związek Piłki Nożnej,  
2) Lubuski Związek Piłki Nożnej, 
3) inne podmioty, instytucje, organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na 

potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,  
4) Poczta Polska i inne firmy przesyłkowe i kurierskie,  
5) podmioty organizujące wydarzenia, w których uczestniczy APMM i jego Zawodnicy, w tym 

podmioty zagraniczne,  
6) podmioty współorganizujące wydarzenia organizowane przez APMM, 
7) administratorzy stron internetowych APMM oraz portali społecznościowych APMM, 
8) pracownicy i zleceniobiorcy APMM, 
9) firmy przewozowe, lotnicze. 

Udostępnianie danych następuje zawsze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zapewniających 
zachowanie poufności danych i ich nie udostępnianie podmiotom nieupoważnionym. 
Pracownicy/zleceniobiorcy APMM posiadają upoważnienie do przetwarzania danych 
Zawodników/Rodziców/Opiekunów prawnych i zostali zapoznani z polityką ochrony danych 
osobowych obowiązującą w APMM.  
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Czas przetwarzania danych  
Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas uczestnictwa Zawodnika w APMM, a potem:  

a) do momentu posiadania przez Zawodnika i jego Rodzica/Opiekuna prawnego konta w portalu 
Łączy Nas Piłka,  

b) do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału Zawodnika w APMM,  
c) w pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym, dane będą 

przetwarzane w sposób ciągły (np. składy drużyn APMM).  
 
Twoje uprawnienia  
Zawodnik/Rodzic/Opiekun prawny, którego dane są przetwarzane ma prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych,  
2) sprostowania danych,  
3) usunięcia danych,  
4) ograniczenia przetwarzania,  
5) przenoszenia danych,  
6) wniesienia sprzeciwu,  
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie 
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.  
 
Czy musisz podać swoje dane?  
Podanie danych jest w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli nie nastąpi Zawodnik nie będzie mógł 
uczestniczyć w zajęciach, wydarzeniach, akcjach, programach organizowanych przez APMM lub w 
których APMM uczestniczy w ramach realizacji swojej działalności statutowej.  
 
Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich  
Nie będziemy przekazywali danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym.  
 
Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie  
Dane osobowe Zawodników/Rodziców/Opiekunów Prawnych będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich 
żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.  
Profilowanie danych osobowych przez polega na przetwarzaniu danych (również w sposób 
zautomatyzowany) w celu stworzenia statystyk i profili zawodniczych. 


