
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIENNIKARZY 

Niniejsza klauzula informacyjna została przygotowana w związku z obowiązkiem informacyjnym 

wynikającym z art. 13 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) („RODO”). 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI 

SKONTAKTOWAĆ? 

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w 

Warszawie („PKOl lub „My”). Nasze dane kontaktowe: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże 

Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, e-mail: pkol@pkol.pl, numer telefonu: +48 (22) 560 37 00. 

2. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE? JAK DŁUGO JE 

PRZECHOWUJEMY?  

2.1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji komunikacji z mediami, w tym 

przyjmowania aplikacji o akredytacje na wydarzenia organizowane przez PKOl oraz przekazywania 

zaproszeń na takie wydarzenia  w związku z realizacją działalności statutowej PKOL - Państwa 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

2.2. Państwa dane będą przechowywane do czasu  wycofania przez Państwa zgody. 

3. KTO MOŻE OTRZYMAĆ PAŃSTWA DANE?  

3.1. Państwa mogą być ujawniane personelowi i organom statutowym PKOl, a także podmiotom 

świadczącym usługi na rzecz PKOl i przetwarzającym dane na zlecenie PKOl w związku z takimi 

usługami, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, usługi archiwizacji, niszczenia dokumentów. 

3.2. Państwa dane mogą być także ujawniane sądom oraz organom publicznym w celu wykonania 

obowiązków wynikających z przepisów prawa.   

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY LUB DO 

ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH? 

4.1. Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. do państw poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.  

5. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ PKOL?  

5.1. Przysługują Państwu następujące prawa: 

5.1.1. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także 

prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii; 

5.1.2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Państwa danych 

osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe; 

5.1.3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli np.: 

a) kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych przetwarzanych przez 

nas – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają 

się Państwo ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji naszych celów, ale są one 

potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych 

ze względu na Państwa szczególną sytuację - w takim przypadku mogą Państwo żądać 



ograniczenia przetwarzania tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie 

uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.  

W przypadku ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych będziemy mogli je 

przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne 

czynności będziemy mogli podejmować tylko za Państwa zgodą.  

5.1.4. Prawo do przenoszenia danych: W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na 

podstawie zgody lub umowy mają Państwo prawo aby otrzymać od nas swoje dane, które 

dostarczyli nam Państwo na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu 

na komputerze). Mają Państwo także prawo żądania aby Państwa dane osobowe zostały 

przesłane przez PKOl bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie 

możliwe; 

5.1.5. Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli np.: 

a) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały 

zebrane i przetwarzane; 

b) zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych 

ze względu na Państwa szczególną sytuację, a nie będziemy mieli podstaw 

przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu; 

c) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; 

d) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

5.1.6. Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, wyrażonej przez Państwa zgody na 

przetwarzanie Państwa danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Aby cofnąć zgodę mogą Państwo: wysłać e-mail na pkol@pkol.pl lub list na adres: Polski 

Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa. 

5.2. Aby skorzystać z ww. praw mogą się Państwo skontaktować się z PKOl (dane kontaktowe znajdują 

się w punkcie 1.1). 

5.3. W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające na 

zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć 

zakres Państwa żądania. 

5.4. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

6. CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?  

6.1. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi PKOl 

komunikację z Państwem i przyznanie akredytacji. 

7. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI 

Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób znacząco 

na Państwa wpływały. 


