Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawodników przez PodlZBS
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Związek Brydża Sportowego w Białymstoku,
z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 5B/33, 15-057 Białystok; NIP: 542-258-14-52; KRS: 0000070585,
zwany dalej PodlZBS.
II. PodlZBS może pozyskiwać Państwa dane bezpośrednio od Państwa oraz od Polskiego Związku Brydża
Sportowego (PZBS).
III. Przetwarzane dane osobowe obejmują co najwyżej: imiona, nazwisko, identyfikatory podatkowe, płeć, adres,
adres mailowy, numer telefonu, przynależność klubową/związkową, kategorię wiekową, identyfikator w bazie
danych Cezar, stan opłacenia składek członkowskich, posiadane odznaczenia i uprawnienia zawiązane ze
sportem, wyniki i osiągnięcia sportowe, wizerunek.
IV. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. W celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w brydżu sportowym oraz wspierania innych form
brydża.
b. W celu wykonywania obowiązków prawnych z zakresu rachunkowości i przepisów podatkowych.
c. W celu realizacji umów, sprawozdań związanych z realizacją zadań PodlZBS.
V. PodlZBS może ujawniać dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz PodlZBS usługi prawne, usługi IT,
usługi administracyjne, usługi związane z prowadzeniem współzawodnictwa sportowego i klasyfikacji sportowej
i innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do realizacji umów.
VI. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów. Dane osobowe mogą być
jednak przechowywane również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń i czynów karalnych lub przez
okres wymagany przepisami prawa.
VII. W granicach określonych przepisami prawa osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez PodlZBS
przysługuje prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania/usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody lub w celu realizacji umowy, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PodlZBS.
VIII. Osobie, której dane są przetwarzane przez PodlZBS, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza
przepisy RODO

IX. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
X.

W związku z przetwarzaniem danych przez PodIZBS. Pana/Panie dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.

