
Polityka prywatności  

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie 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 (określane popularnie jako 

„RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy Państwa, że:  

I. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kujawsko-Pomorskich Akademii 

Piłkarskich JSS Klub Sportowy z siedzibą w Toruniu, ul. Moniuszki 11 lok. 3 87-100 Toruń 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000462948. 

Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy pod nr Tel. +48 731 605 509 lub e-

mailowo:  torun@jacademy.pl 

II.  W celu realizacji zawartej umowy o naukę gry w piłkę nożną, statystycznych, 

archiwizacyjnych i marketingowych przetwarzamy:  

- dane osobowe dzieci i ich opiekunów prawnych w postaci danych identyfikacyjnych, 

kontaktowych, adresowych, tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail itp., zgodnie z zasadami 

wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ust. 1 lit b RODO,  

- wizerunek i dane dotyczące zdrowia dzieci – w ramach uprawnionej działalności 

wynikającej ze statutu, prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez 

Fundację, jak również za zgodą opiekuna prawnego, zgodnie z zasadami wymienionymi w 

art. 5 RODO i art. 9 ust. 2 lit. a i lit. d RODO. 

II a. W celu dokonania obsługi procesu zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy 

umieszczony na stronie http://www.rejestr.juventusacademy.pl/ przetwarzamy dane 

podane dobrowolnie przez użytkownika. Osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i 

żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, zgodnie z niżej 

wskazanymi uprawnieniami. 

III. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba 

że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

IV. Prawo wycofania zgody 

Odnośnie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w 

każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody wymaga przedłożenia 

pisemnego oświadczenia Administratorowi Danych. 



Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było 

nielegalne, co oznacza, że do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać w/w dane i jej 

odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

V. Przetwarzanie osobowych, w tym danych dotyczących wizerunku dzieci, stanu ich zdrowia 

itp. jest konieczne, abyśmy spełnić Państwa oczekiwania w zakresie realizacji zawartej 

umowy o naukę gry w piłkę, a także wynika z naszej uprawnionej działalności prowadzonej z 

zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez Fundację, zatem aby prawidłowo realizować 

przedmiotową umowę i cele Fundacji zawarte w jej statucie, przetwarzanie w/w danych 

osobowych dzieci i ich opiekunów prawnych jest niezbędne co najmniej na czas jej 

wykonania. 

VI. W związku z powyższym, przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny dla 

prawidłowego wykonania umowy, a po jej zakończeniu w celach: 

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, 

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie prawa 

podatkowego, rachunkowego itp., 

- statystycznych i archiwizacyjnych, 

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

VII.  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom prowadzącym, z 

którymi współpracujemy i którym powierzyliśmy pisemnie przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie zawartych umów powierzenia. Podmioty te ponoszą odpowiedzialność za 

naruszenie zasad przetwarzania. 

VIII. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

IX. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić nam albo 

uniemożliwić należyte wykonanie umowy o naukę gry w piłkę bądź dokonanie obsługi 

procesu zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy. 

X. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, a Państwa dane nie są profilowane, 

ani przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 


