KLUB SPORTOWY PIŁKI RĘCZNEJ
„AZOTY-PUŁAWY”
http://www.azoty-pulawy.pl
e-mail: ks-azoty@azoty-pulawy.pl
tel. 00 48 81 888 09 77

SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Puławach

24-100 Puławy, Aleja Partyzantów 11

NIP 716-28-18-786 BANK PEKAO S.A. I O/ PUŁAWY Nr konta 04 1240 2412 1111 0010 6726 0099 REGON 363992457
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS 0000616343, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony.

Informacja Administratora danych osobowych dla Dziennikarzy

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Klub Sportowy Piłki Ręcznej "Azoty-Puławy"
Spółka Akcyjna, z siedzibą w Puławach, Al. Partyzantów 11, 24-100 Puławy, zwany dalej „Klubem”.
Jakie dane będziemy przetwarzać
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przekazane nam na formularzu akredytacji: imię,
nazwisko, a także adres e-mail, z którego wyślą nam Państwo formularz akredytacji.
Cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania akredytacji stałej na „domowe” mecze
drużyny Klubu oraz przesyłania informacji o meczach drużyny Klubu.
W zakresie udzielania akredytacji przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 26
stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
Podstawą przetwarzania danych w przypadku informowania o meczach drużyny Klubu jest
uzasadniony interes Klubu – konieczności zapewnienia prawidłowej komunikacji z Państwem oraz
przekazanie Państwu pełnej informacji o meczach.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udzielania akredytacji i otrzymywania
informacji o meczach drużyny Klubu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości udzielenia akredytacji i otrzymywania informacji o meczach drużyny Klubu.
Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
Odbiorcy danych
Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp: dostawca poczty internetowej – za pomocą, której
otrzymujemy od Państwa formularz oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np.
podmioty świadczące pomoc prawną czy usługi informatyczne.
Przechowywanie danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sezonu 2020/2021 PGNiG Superligi.
KS Azoty-Puławy S.A. czterokrotny brązowy medalista Mistrzostw Polski 🥉🥉🥉🥉
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Państwa prawa
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres e-mail: witaszek@azotypulawy.pl
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO) gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy w
zakresie ochrony danych osobowych.
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