
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Administrator danych osobowych  

Administratorem danych jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, mający siedzibę w 

Ministerstwie Sportu w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej 14.  

 

Dane kontaktowe administratora  

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email kontakt@msport.gov.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora.  

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail 

dane.osobowe@msport.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania  

Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego wynikającego z dotacji na 

dofinansowanie na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13–18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z art. 29 

ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).  

Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonywania przez administratora zadań realizowanych w 

interesie publicznym - zasadami przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych związanych ze 

wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie imprez mistrzowskich oraz międzynarodowych 

zawodów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, organizowanych w Polsce w roku 

2021.  

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych  

Państwa dane mogą zostać przekazane do podmiotów, które dysponują informacjami niezbędnymi do 

prawidłowej realizacji umowy, przeprowadzenia postępowania dowodowego i zakończenia sprawy 

administracyjnej w celu zweryfikowania okoliczności istotnych dla toczącego się postępowania.  

 

Okres przechowywania danych  

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.  

 

Prawa podmiotów danych  

Przysługują Państwu prawa zgodnie z Rozdziałem III Prawa osoby, której dane dotyczą 

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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 

119, s. 1, zwanego RODO.  

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub 

miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa  

Telefon: 22 860 70 86  

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia oferty o przyznanie 
dofinansowania na realizację zadania publicznego. 
 
 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PZLA 

 
Obowiązek informacyjny : 
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: 
 
Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu jest 
Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 
Warszawa (dalej określany także jako „Administrator" lub „PZLA"). Państwa dane osobowe 
(dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu 
zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia 
współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, a w szczególności w celu rozliczenia 
programów dofinansowanych ze środków publicznych, w tym w szczególności na podstawie 
art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie - na podstawie udzielonej zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 
Odbiorcami Danych będą: 
a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia 
społecznego i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie w 
granicach ich uprawnień), 
b) podmioty zaangażowane w realizację i rozliczenie programów dofinansowanych ze 
środków publicznych, w szczególności na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 roku o sporcie, m.in. ministerstwo ds. sportu, 
c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie 
umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO. 
 
Dane Państwa będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia 
programów dofinansowanych ze środków publicznych (w tym okres przedawnienia 
ewentualnych roszczeń wynikających z powyższego celu), chyba że Dane przetwarzane są 
przez Administratora równolegle na innej podstawie prawnej lub w innym celu. Przysługuje 
Państwu prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a 
także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed 
jej cofnięciem. Nadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 
przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji i rozliczenia 
programów dofinansowanych ze środków publicznych. Dane nie będą przetwarzane w 
sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W sprawach związanych z 
ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem 
e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. 
Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe". 


