KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POLSKIEJ REPREZENTACJI NA IGRZYSKA XXXII OLIMPIADY TOKIO 2020
Niniejsza klauzula informacyjna została przygotowana w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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”).
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest __________________ (nazwa związku) z siedzibą w ____________
(miejscowość) („Związek” lub „My”). Nasze dane kontaktowe: ____________________________________ (nazwa związku,
ulica, kod pocztowy, miejscowość), e-mail: ________________, numer telefonu: _________________.
2. JAKIE KATEGORIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY I SKĄD JE MAMY (ŹRÓDŁA DANYCH)?
2.1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Dotyczy to następujących kategorii
danych: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, wizerunek, w tym zdjęcie, narodowość, obywatelstwo, informacje
paszportowe, w tym numer paszportu, data ważności paszportu, organ wydający, adres korespondencyjny, adres email,
numer telefonu, adresy Państwa kont w mediach społecznościowych, numer rezerwacji lotu, informacje dotyczące przyjazdu
i wyjazdu związane z uczestnictwem w igrzyskach, nazwa narodowego komitetu olimpijskiego, który Państwo reprezentują,
nazwa sportowej federacji międzynarodowej, której są Państwo członkiem, pełniona funkcja (zawodnik, trener, członek
personelu wspierającego lub technicznego, inna rola w reprezentacji), numer rejestracji zgłoszenia wniosku o akredytację,
numer akredytacji na igrzyska olimpijskie, dyscyplina sportowa, którą Państwo uprawiają, konkurencja, w której Państwo
biorą udział, ewentualnie drużyna, której Państwo są członkiem, najważniejsze osiągnięcia sportowe (wyniki, rekord życiowy,
nazwa zawodów sportowych i ich data), numer licencji sportowej, imię i nazwisko trenera, dane biometryczne, wzrost, waga,
dane dotyczące zdrowia, w tym dane medyczne (zaświadczenia lekarskie, skierowania i recepty lekarskie), wyniki badań
lekarskich, wyniki testów laboratoryjnych, radiologicznych, itp., informacje o chorobach, urazach, próbki krwi i moczu,
w przypadku zawodników małoletnich dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego: imię i nazwisko, płeć, relacja (ojciec,
matka, opiekun), inne dane osobowe zbierane przez Komitet Organizacyjny Igrzysk niezbędne dla lub związane z ochroną
życia, zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia, przygotowaniem, promocją, prezentacją i obsługą Igrzysk Olimpijskich
Tokio 2020, a także zapobieganiem manipulacji rywalizacją sportową i prowadzeniem programu antydopingowego.
3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE? JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY?
3.1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe aby ustalić skład polskiej reprezentacji na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 („IO
Tokio 2020” lub „Igrzyska”) tj. listę zawodników, trenerów, członków personelu wspierającego i technicznego, a także zebrać
Państwa dane osobowe w celu uzyskania akredytacji i umożliwienia Państwa udziału na Igrzyskach.
3.2. W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje dotyczące celów przetwarzania Państwa danych osobowych, podstaw
prawnych oraz okresów, przez które dane mogą być przechowywane.
Nazwa celu
Wybór składu polskiej
reprezentacji
i zapewnienie udziału
w Igrzyskach

Opis celu
Wykonywanie obowiązków
związanych z ustaleniem
składu, zgłoszeniem
i zapewnieniem uczestnictwa
(w tym uzyskania akredytacji)
polskiej reprezentacji w IO
Tokio 2020 oraz podjęcie
działań związanych z
zapewnieniem Państwu
uczestnictwa i uzyskaniem
akredytacji dla Państwa jako
członka polskiej reprezentacji
na IO Tokio 2020

Podstawa prawna
przetwarzania danych
Dane są niezbędne do realizacji
prawnie uzasadnionego
interesu związku sportowego
polegającego na wykonywaniu
zadań związku sportowego
związanych z ustalaniem,
zgłaszaniem i zapewnianiem
uczestnictwa polskiej
reprezentacji w Igrzyskach
Olimpijskich Tokio 2020 oraz
realizacją postanowień Karty
Olimpijskiej (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) / zgoda
na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO)

Okres przechowywania
danych
Okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu
związku sportowego,
jednakże nie dłużej niż do
czasu wniesienia przez
Państwa skutecznego
sprzeciwu / do czasu
wycofania przez Państwa
zgody.
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Nazwa celu

Opis celu

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Okres przechowywania
danych

Stały kontakt

Wykonywanie zadań
związanych z utrzymywaniem
stałych kontaktów z Państwem

Dane są niezbędne do realizacji
prawnie uzasadnionego
interesu związku sportowego
polegającego na wykonywaniu
zadań związku sportowego
związanych z utrzymywaniem
bieżącego kontaktu z
Państwem (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu,
jednakże nie dłużej niż do
czasu wniesienia przez
Państwa skutecznego
sprzeciwu

Roszczenia

Ustalenie lub dochodzenie
roszczeń przez związek
sportowy lub obrona przed
roszczeniami kierowanymi
wobec związku sportowego

Dane są niezbędne do realizacji
prawnie uzasadnionego
interesu związku sportowego
polegającego na możliwości
dochodzenia lub obrony swoich
praw, w tym ustalenia lub
dochodzenia roszczeń przez
związek sportowy, a także
obrony przed takimi
roszczeniami kierowanymi
wobec związku sportowego
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. f) RODO)

Okres przedawnienia
roszczeń przysługujących
związkowi sportowemu lub
wobec związku sportowego
przewidziany przepisami
prawa

3.3. Podane wyżej okresy przechowywania Państwa danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
3.4. W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzania wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie
i celu określonym w treści zgody.
4. KTO MOŻE OTRZYMAĆ PAŃSTWA DANE?
4.1. Państwa dane mogą być ujawniane w niezbędnym zakresie personelowi i organom statutowym Związku i PKOl, a także
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Związku i PKOl oraz przetwarzającym dane na ich zlecenie w związku z takimi
usługami, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, usługi archiwizacji, niszczenia dokumentów, usługi księgowe, dostarczania
dokumentów, promocji, osobom i podmiotom zapewniającym działanie, utrzymanie i serwis systemów monitoringu oraz
pracownikom ochrony.
4.2. Państwa dane mogą być ujawnione w niezbędnym zakresie Komitetowi Organizacyjnemu Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020,
organom państwa, w którym odbywają się Igrzyska, MKOl, Ministerstwu Sporu, służbom medycznym Igrzysk, właściwej
międzynarodowej federacji sportowej, właściwym krajowym federacjom sportowym – w celu ustalenia, zgłoszenia oraz
zapewnienia Państwa udziału w IO Tokio 2020;
4.3. Państwa dane mogą być także ujawniane sądom oraz organom publicznym w celu wykonania obowiązków wynikających
z przepisów prawa, Zespołowi Metodycznemu Instytutu Sportu lub innym właściwym służbom medycznym, a także bankom
lub instytucjom finansowym, instytucjom świadczącym usługi transportowe, zakwaterowania, wyżywienia,
ubezpieczycielom.
5. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA
MIĘDZYNARODOWYCH?
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5.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) różni się od tego zapewnianego
przez prawo polskie i europejskie. W związku z tym przekazujemy Państwa dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to
konieczne.
5.2. Związek będzie przekazywać Państwa dane osobowe organizacjom międzynarodowym lub podmiotom zlokalizowanym poza
EOG w celu zgłoszenia i zapewnienia Państwa udziału w IO Tokio 2020 - przekazanie Państwa danych osobowych może
nastąpić do:
5.2.1. Komitetu Organizacyjnego Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 r. z siedzibą w Tokio w Japonii tj. na rzecz podmiotów i
organizacji przetwarzających dane osobowe w państwie, w odniesieniu do którego została wydana stosowana decyzja
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Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (Decyzja Wykonawcza Komisji
z dnia 23 stycznia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 stwierdzająca
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Japonię na mocy ustawy o ochronie informacji osobowych
(dokument nr C(2019) 304 final).
5.2.2. MKOl z siedzibą w Lozannie w Szwajcarii tj. na rzecz podmiotów i organizacji przetwarzających dane osobowe
w państwie, w odniesieniu do którego została wydana stosowana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (notyfikowana jako
dokument nr C(2000) 2304) (2000/518/WE)).
5.2.3. Właściwej międzynarodowej federacji sportowej tj. ___________________________ (nazwa federacji) z siedzibą
w ____________________ (miasto) w ______________________ (kraj) - przekazanie Państwa danych nastąpi na
podstawie Państwa dobrowolnej zgody, przy czym brak zgody na przekazanie Państwa danych uniemożliwi związkowi
sportowemu ustalenie, zgłoszenie i zapewnienie Państwa uczestnictwa w IO Tokio 2020 (dotyczy tylko w przypadku,
gdy siedziba właściwej międzynarodowej federacji sportowej znajduje się poza EOG).
6. CZY PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH? JAKIE INNE
PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU?
6.1. Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację: Mają Państwo prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy podstawą przetwarzania Państwa
danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Związek. W takim przypadku powinni Państwo wskazać tę
szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Związek przetwarzania Państwa danych objętych
sprzeciwem.
6.2. Przysługują Państwu także następujące prawa:
6.2.1. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do
tych danych oraz ich kopii;
6.2.2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Państwa danych osobowych jeśli są niekompletne lub
nieprawidłowe;
6.2.3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli np.:
a) kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas – na okres pozwalający
nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Państwu do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych ze względu na Państwa
szczególną sytuację - w takim przypadku mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych do czasu
stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
W przypadku ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych będziemy mogli je przechowywać, a dodatkowo
wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności
będziemy mogli podejmować tylko za Państwa zgodą.
6.2.4. Prawo do przenoszenia danych: W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy
mają Państwo prawo aby otrzymać od nas swoje dane, które dostarczyli nam Państwo na podstawie zgody lub umowy,
w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu
na komputerze). Mają Państwo także prawo żądania aby Państwa dane osobowe zostały przesłane przez Związek
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
6.2.5. Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli np.:
a) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
b) zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych ze względu na Państwa
szczególną sytuację, a nie będziemy mieli podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec
Państwa sprzeciwu;
c) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
d) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
6.2.6. Prawo do cofnięcia zgody: W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mają
Państwo prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa
danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na
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podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby cofnąć zgodę mogą Państwo: wysłać e-mail na ___________________
lub list na adres: ____________________________________ (nazwa związku, ulica, kod pocztowy, miejscowość).
6.3. Aby skorzystać z ww. praw mogą się Państwo skontaktować z nami - dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1.1.
6.4. W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające na zweryfikowanie Państwa
tożsamości lub podanie informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć zakres Państwa żądania.
6.5. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych
(w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
7.1. W przypadku zbierania danych bezpośrednio od Państwa podanie danych w celu ustalenia, zgłoszenia oraz zapewnienia
uczestnictwa (w tym akredytacji) polskiej reprezentacji w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020 jest dobrowolne, choć
niezbędne do podjęcia ww. działań, zaś ich niepodanie uniemożliwi związkowi sportowemu zgłoszenie i zapewnienie Państwa
uczestnictwa w IO Tokio 2020.
7.2. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, ich podanie jest dobrowolne.
8.

PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

8.1. Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Państwa wpływały.

______________________________________
Imię i nazwisko
(wypełnić drukowanymi literami)

__________________________________________
Data i czytelny podpis zawodnika lub innej osoby
ubiegającej się o członkostwo w reprezentacji

______________________________________
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
(wypełnić drukowanymi literami)*

___________________________________________
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

* dotyczy tylko przekazywania klauzuli informacyjnej zawodnikom małoletnim
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ZGODA NA TRANSFER DANYCH POZA EOG
Wyrażam zgodę na przekazanie przez ____________________________________ (nazwa związku, ulica, kod pocztowy,
miejscowość) moich danych osobowych do organizacji międzynarodowych lub innych podmiotów zlokalizowanym poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), gdzie poziom ich ochrony może być niższy niż w przypadku przetwarzania na
terytorium EOG oraz pomimo braku zastosowania przez Związek prawnych mechanizmów zabezpieczających przetwarzanie
danych osobowych poza EOG, w celu zapewnienia mojego udziału w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020.
Powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby cofnąć zgodę mogą Państwo: wysłać e-mail na
_______________ lub list na adres: ____________________________________ (nazwa związku, ulica, kod pocztowy,
miejscowość).

_____________________________________
Imię i nazwisko
(wypełnić drukowanymi literami)

_____________________________________
Data i czytelny podpis zawodnika lub innej osoby
ubiegającej się o członkostwo w reprezentacji

_____________________________________
rodzica / opiekuna prawnego
(wypełnić drukowanymi literami)*

_____________________________________
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego*

* dotyczy tylko przekazywania klauzuli informacyjnej zawodnikom małoletnim
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