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Zasady przetwarzania danych osobowych 

Akredytacje dziennikarskie AZS AGH Kraków w Suzuki 1 Ligi Mężczyzn w sezonie 2022/2023 

 

1. W związku z przyznaniem i korzystaniem z akredytacji dziennikarskich, Klub Sportowy AGH Kraków Sekcja 

Koszykówki (zwany dalej „Klubem”), jako administrator danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe 

osób fizycznych (zwanych dalej „Dziennikarzami”) będących użytkownikami akredytacji. Przetwarzanie przez Klub 

danych osobowych Dziennikarzy odbywać się będzie zawsze zgodnie ze wszelkimi przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, a w szczególności w zgodzie z przepisami obowiązującego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie”. 

2. Klub wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej kwestii związanej z 

przetwarzaniem danych osobowych przez Klub. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez e-mail: 

azskosz@agh.edu.pl lub bezpośrednio pod adresem: ul. Piastowska 26a/106 30-070 Kraków. 

3. Przetwarzanymi danymi osobowymi będą: imię, nazwisko, e-mail oraz nazwa redakcji. Klub będzie miał również 

dostęp do danych dotyczących dziennikarzy zawartych w centralnym systemie identyfikacji uczestników meczów, 

w tym do informacji, czy wobec dziennikarza wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na mecze, wydane 

przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo 

wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich, a także do informacji, czy wobec dziennikarza wydano zakaz stadionowy, zakaz zagraniczny lub zakaz 

klubowy. 

4. Klub odpowiada za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami. 

5. Klub będzie przetwarzać uzyskane dane osobowe w następujących celach:  

a. w celu umożliwienia dziennikarzom uczestnictwa w domowych meczach AZS AGH Kraków w Suzuki 1 

Ligi Mężczyzn Polskiego Związku Koszykówki, 

b. w celu wypełnienia przez Klub obowiązków prawnych ciążących na Klubie jako administratorze danych 

osobowych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w meczach zgodnie z 

przepisami panującego prawa 

c. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Klubu w szczególności na:  

i. ustaleniu istnienia oraz dochodzeniu roszczeń i podjęciu obrony przed zgłoszonymi wobec 

Klubu roszczeniami, 

ii. zbieraniu opinii użytkowników o świadczonych przez Klub usługach, 

iii. umożliwieniu Klubowi sprawnego kontaktu z dziennikarzami na wypadek zmian w organizacji 

lub odwołania meczów, w tym w związku z koniecznością wdrożenia instrukcji sanitarnych lub 

innych ograniczeń i rozwiązań zalecanych Klubowi przez Akademię Górniczo-Hutniczą w 

Krakowie, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH, organy administracji rządowej, 

samorządowej lub inne instytucje państwowe. 

- do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Klub stanowiących 

podstawę przetwarzania danych osobowych lub wniesienia przez dziennikarzy skutecznego sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania albo wycofania zgody na takie działania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 

pierwsze. 
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6. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania z akredytacji na mecz oraz wypełnienia 

obowiązków ciążących na Klubie, ich podanie jest dobrowolne, lecz konieczne do otrzymania i korzystania z 

akredytacji (konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości nabycia akredytacji, a tym samym 

wejścia na mecz w roli dziennikarza). W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie 

stanowi warunku zawarcia żadnej umowy.  

7. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania 

udzielonej zgody należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Klubu. 

8. Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Klub ma w każdym czasie prawo swobodnego dostępu 

do treści swoich danych udostępnionych Klubowi w związku z nabyciem akredytacji. Osobie takiej przysługuje 

prawo sprostowania tych danych, usunięcia ich oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, osoba 

fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo 

wniesienia stosownej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jej 

danych osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

a. dostawcy oprogramowania do zarządzania Klubem oraz dostawcy usług informatycznych obsługujący 

infrastrukturę Klubu, 

b. podmioty zarządzające m.in. centralnym systemem identyfikacji uczestników imprez sportowych oraz 

innych baz danych kibiców, zabezpieczające mecz w zakresie potrzebnym do weryfikacji tożsamości 

uczestnika meczu oraz podmioty upoważnione z mocy prawa, 

c. firma ochroniarska zabezpieczająca mecze, 

d. organizator meczu. 

10. Klub nie zamierza przekazywać zebranych danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych. 

11. Przekazane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą służyć do 

profilowania w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać 

jakiekolwiek decyzje. 

12. Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych przez Klub oraz o prawach użytkownika akredytacji z tym 

związanych, przekazywana jest przy przyznaniu akredytacji lub w innym momencie, w którym dane są zbierane, w 

tym również bezpośrednio po ich zebraniu. 

  

 

 


