POLITYKA PRYWATNOŚCI
APLIKACJI EKSTRAKLASA BY 12 PLAYER

§ 1. Postanowienia wstępne
1.
2.

Polityka Prywatności określa stanowisko Ekstraklasa S.A. w sprawie zasad przetwarzania danych
osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
Jeżeli w Polityce Prywatności nie wskazano inaczej, terminy, definicje i zwroty używane w
Polityce Prywatności mają brzmienie i znaczenie nadane im w Regulaminie aplikacji mobilnej
,,Ekstraklasa by 12 player”.

§ 2. Obowiązek informacyjny Administratora danych
1.

Administratorem danych osobowych użytkowników aplikacji Ekstraklasa by 12 Player (zwanych
dalej łącznie „Użytkownikami”, a pojedynczo „Użytkownikiem”), podanych w procesie
zakładania konta użytkownika jest spółka Ekstraklasa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże
Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000239140, NIP: 525-233-6216, REGON: 140160689.

2.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ekstraklasy S.A. pod adresem e-mail:
dane.ekstraklasa@wbkancelaria.pl.

3.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwanego dalej „RODO”.

4.

Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są:
1) w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z aplikacji Ekstraklasa by 12 Player
(zapewnienia możliwości prawidłowego korzystania z jej funkcjonalności opisanych w
regulaminie oraz obsługi zdarzeń związanych z jej funkcjonowaniem) - podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
2) w celach marketingowych i promocyjnych rozgrywek Ekstraklasy - podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora danych osobowych, polegający na marketingu bezpośrednim);
3) w celach marketingowych i promocyjnych klubów uczestniczących w rozgrywkach
Ekstraklasy oraz partnerów biznesowych Ekstraklasy S.A., wskazanych w ust. 6 poniżej, jeżeli
Użytkownik wyraził na to zgodę - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1
lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

5. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom
trzecim, którymi mogą być podmioty, którym Ekstraklasa S.A. powierza przetwarzanie danych
osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO.
Dane osobowe Użytkowników mogą być również udostępniane przez Ekstraklasę S.A.
partnerom biznesowym Ekstraklasy S.A., o których mowa w ust. 6 poniżej.
6. Partnerami biznesowymi Ekstraklasy S.A., o których mowa w ust. 4 pkt. 3) i ust. 5 powyżej są:
a) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000026438, NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263, kapitał zakładowy
(kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł;
b) Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728
Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, NIP:
5250010982, REGON: 012862749.
7.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania poprzez analizę ruchów/ kliknięć Użytkownika w aplikacji
Ekstraklasa by 12 Player, w celu dostosowania przesyłanych i wyświetlanych Użytkownikowi
informacji handlowych do preferencji i upodobań Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje
prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.

8.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez następujący okres czasu:
1) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z
aplikacji Ekstraklasa by 12 Player - do czasu usunięcia przez Użytkownika konta użytkownika
aplikacji, a także przez okres 12 miesięcy po jego usunięciu, dla celów archiwizacyjnych i
zapewnienia rozliczalności danych;
2) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych - przez
czas posiadania przez Użytkownika konta użytkownika w aplikacji Ekstraklasa by 12 Player
oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy po jego usunięciu, bądź do momentu skorzystania
przez Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem
przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie
danych w celach marketingowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli
przetwarzanie wynika z udzielonej zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi
wcześniej.

9.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę,
wszystkie udzielone przez Użytkownika zgody na przetwarzanie ich danych osobowych mogą być
wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo żądania od administratora danych dostępu do treści
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO.
12. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem
zawarcia umowy o świadczenie usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania
z aplikacji Ekstraklasa by 12 Player. Brak podania danych przez Użytkownika będzie skutkował
brakiem możliwości korzystania z aplikacji, a także brakiem możliwości przesyłania
Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących rozgrywek Ekstraklasy i ewentualnie klubów
uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy oraz partnerów biznesowych Ekstraklasy S.A.
13.
14. W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci
Google Analytics dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państwa trzeciego –
Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield)
stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony
danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii
danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego

