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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PZŁF 

Administrator danych 
osobowych 

Administratorem danych osobowych uczestników zawodów lub wydarzeń 
organizowanych przez PZŁF, osób posiadających licencje PZŁF oraz 
pracowników i kontrahentów PZŁF jest Polski Związek Łyżwiarstwa 
Figurowego (PZŁF), rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000072440, 
NIP: 5261678146, REGON: 000866567. 

adres:    ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa 
e-mail:   office@pfsa.com.pl 
telefon:  +48 502 359 933 

Cel przetwarzania 
danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników zawodów lub wydarzeń i osób 
posiadających licencje PZŁF przetwarzane są w celu identyfikacji 
osób objętych jurysdykcją PZŁF oraz realizacji reguł sportowych, 
organizacyjnych i dyscyplinarnych w organizowanym przez Związek 
współzawodnictwie w łyżwiarstwie figurowym (art. 6 ust. 1 lit. c) i e) 
RODO) 

2. Dane osobowe ww. osób przetwarzane są również w celu 
przeprowadzenia zawodów w łyżwiarstwie figurowym, publikowania 
informacji o przebiegu i wynikach zawodów w łyżwiarstwie figurowym 
oraz w celu kontroli przestrzegania postanowień statutu PZŁF 
i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. (art. 6 ust. 1 lit. c) i e) 
RODO) 

3. Dane osobowe pracowników i kontrahentów PZŁF przetwarzane są 
w celu realizacji umów zawartych przez PZŁF z tymi osobami jak 
również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
pomiędzy osobą, której dane dotyczą a PZŁF. (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) 
RODO) 

4. Dane osobowe osób kontaktujących się z PZŁF poza ww. 
kategoriami przetwarzane są na podstawie zgody danej osoby 
w zakresie dobrowolnie przekazanym PZŁF. (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

Odbiorcy danych 
osobowych 

1. Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym – 
pracownikom, członkom organów PZŁF oraz podmiotom 
współpracującym z administratorem danych w związku realizacją 
przez PZŁF obowiązków powierzonych ustawą oraz obowiązków 
statutowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
organizującym zawody i wydarzenia w łyżwiarstwie figurowym.  

2. PZŁF może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na 
rzecz PZŁF usługi prawne, usługi informatyczne, usługi 
administracyjne, usługi związane z prowadzeniem 
współzawodnictwa sportowego i klasyfikacji sportowej. 

3. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, 
przynależność klubowa i wynik sportowy mogą być publikowane na 
stronie internetowej PZŁF w związku z realizacją obowiązku 
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publikowania wyników zawodów sportowych oraz informacji 
o członkostwie w kadrze narodowej. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane również następującym 
podmiotom: Ministerstwu właściwemu ds. sportu, Polskiemu 
Komitetowi Olimpijskiemu, Instytutowi Sportu, Polskiej Agencji 
Antydopingowej, Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportu, 
Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, Federacjom łyżwiarstwa 
figurowego zrzeszonym w Międzynarodowej Unii Łyżwiarstwa 
Figurowego, innym podmiotom publicznym w zakresie prawem 
wymaganym. 

Okres przetwarzania 
danych osobowych 

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji ww. celów, w szczególności przez okres trwania licencji 
PZŁF lub umowy w związku z realizacją której PZŁF przetwarza 
informacje o danej osobie. 

2. Dane uczestników zawodów w zakresie imion, nazwisk, dat 
urodzenia, przynależności klubowej i wyników sportowych będą 
przechowywane przez okres właściwy dla realizacji nałożonych na 
PZŁF obowiązków dotyczących ustalania reguł sportowych 
i prowadzenia klasyfikacji w sporcie. 

3. Niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane przez okresy 
wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 

4. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody osoby, której 
dotyczą, będą przetwarzane do momentu ewentualnego cofnięcia 
zgody na ich przetwarzanie. 

5. W każdym przypadku dane osobowe mogą być przetwarzane do 
czasu wygaśnięcia roszczeń PZŁF. 

Uprawnienia osoby, 
której dane osobowe 
są przetwarzane 

W granicach określonych przez przepisy prawa osobie, której dane 
osobowe są przetwarzane przez PZŁF, przysługuje prawo żądania: 

a. dostępu do treści swoich danych, 
b. sprostowania danych, 
c. usunięcia danych, 
d. ograniczenia przetwarzania, 
e. przenoszenia danych, 
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, 
osoba, której dane są̨ przetwarzane może cofnąć zgodę̨ w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Realizacja ww. uprawnień odbywa się w szczególności poprzez wysłanie 
zgłoszenia na adres office@pfsa.com.pl. 

Prawo wniesienia 
skargi do PUODO 

Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO 
lub właściwe przepisy prawa polskiego. 

 


