
POLSKI ZWIĄZEK WUSHU 
Obowiązek informacyjny 


25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy 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 (dalej 
„RODO”).

W celu zapewnienia zgodności z obowiązkami jakie nakłada na nas RODO, poniżej 
znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych zawodników, instruktorów, trenerów, rodziców /opiekunów prawnych/  
i innych osób wskazanych jako osoby kontaktowe podczas następujących działań 
organizowanych przez Polski Związek Wushu: 

• szkolenie sportowe kadry narodowej, 
• organizacja zawodów sportowych wushu kungfu,  
• organizacja kursów instruktorskich, trenerskich, sędziowskich, 
• udział kadry w rywalizacji sportowej krajowej i międzynarodowej, 
• udział w międzynarodowych kursach szkoleniowych dla zawodników, 

trenerów, 
• sędziów, 
• nadawanie stopni i wydawanie licencji zawodniczych, instruktorskich, 

trenerskich, sędziowskich, 
• uczestnictwo w zajęciach sportowych organizowanych przez PZ Wushu. 

1.    Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych jest Polski Związek Wushu, NIP 525-22-31-428, REGON 
0000086373, siedziba: ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa. 
2.    Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem 
moich danych osobowych?

W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się  
z P a n e m J a c k i e m Św ią t k o w s k i m ,  t e l . 5 3 3 6 5 6 8 1 3 , e - m a i l : 
j.swiatkowski@pzwushu.pl, adres korespondencyjny: Polski Związek Wushu, ul. 
Pileckiego 122, 02-781 Warszawa.

3.    Jaki jest zakres przetwarzanych przez PZ Wushu moich danych 
osobowych?

W celu realizacji prowadzonej działalności statutowej podają nam Państwo dane  
w  przypadku uczestnictwa w następujących aktywnościach: udział w Walnych 
Zjazdach Członków PZ Wushu, wydanie licencji PZ Wushu, udział w rywalizacji 
sportowej, udział w szkoleniach kadry, udział w kursach dla  kadry szkoleniowej  
i sędziów, wykonanie badań diagnostycznych kadry, zawarcie umów ubezpieczenia, 
uczestnictwo  
w zajęciach sportowych. Do danych tych należą m.in. dane uczestnika takie jak imię, 
nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, imiona rodziców i/lub 
opiekunów prawnych / innych wskazanych osób i ich telefony kontaktowe. Dane te 
są nam potrzebne do realizacji zadań statutowych, a w większości zadań są 
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niezbędne do ich przeprowadzenia. Mogą Państwo także podać adres e-mail, który 
ułatwia nam komunikację z Państwem, ale adres e-mail nie jest nam  niezbędny do 
prowadzonej działalności.

W ramach zadań zleconych realizowanych z dofinansowaniem środków z budżetu 
Państwa obowiązuje nas wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych 
wymienionych powyżej oraz przetwarzanie wizerunku członków kadry i innych 
zawodników, kadry szkoleniowej, sędziów i uczestników organizowanych przez nas 
zajęć / obozów (np. zdjęcia i filmy z zawodów, kursów, szkoleń), które umieszczamy 
na naszej stronach internetowych i portalach społecznościowych: Urzędów 
Państwowych dofinansowujących realizację zadań ze środków publicznych, PZ 
Wushu oraz partnerów PZ Wushu.

4.    Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako Stowarzyszenie, a celem przetwarzania 
jest realizacja naszych celów statutowych tj: organizację przygotowań i udziału 
zawodników w rywalizacji krajowej i międzynarodowej, organizację zawodów 
sportowych, organizacja kursów i szkoleń dla kadry szkoleniowej i sędziów, 
nadawanie stopni i licencji członkom PZ Wushu. Zbieramy je na podstawie art. 6 ust 
1 lit c. oraz lit. f. RODO (tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
administratora).

Jako administrator danych będący podmiotem posiadającym osobowość prawną 
mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności 
statutowej j i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu. Art. 6 ust.1 lit.b 
oraz f RODO, tj. tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest 
dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Jako Stowarzyszenie prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas 
obowiązki podatkowe – wystawiamy np. noty księgowe za wykonaną przez nas 
działalność pożytku publicznego, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania 
 Państwa danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5.    Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Dbamy o poufność powierzonych nam danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia 
nam odpowiedniej organizacji pracy oraz umożliwienia realizacji umów i celów 
statutowych powierzone nam dane osobowe mogą być przekazywane następującym 
kategoriom odbiorców:


• Ubezpieczyciele: Przekazujemy dane niezbędne do wykupienia polis 
ubezpieczeniowych w celu ubezpieczenia uczestników szkoleń centralnych, 
zawodów sportowych, obozów, od m. in. następstw nieszczęśliwych 
wypadków, kosztów leczenia na wypadek wystąpienia takich zdarzeń w 
trakcie ich przebiegu.


• Instruktorzy, trenerzy oraz inne osoby z nami współpracujące bezpośrednio 
przy prowadzeniu szkolenia: przekazujemy dane w celu prowadzenia 
dokumentacji szkoleniowej i wypełniania obowiązków sprawozdawczych (np. 
listy obecności, listy zgłoszeniowe na kursy,  wykaz licencji)


• Hotele: Przekazujemy dane w celu umożliwienia zakwaterowania uczestników 
podczas konsultacji i zgrupowań centralnych oraz zawodów sportowych.




• Organizatorzy. Przekazujemy niezbędne dane w celu przygotowania planu 
zawodów, opracowania list startowych, publikowania wyników. 


• Biuro rachunkowe: przekazujemy dane w celu wykonania ciążących na nas 
obowiązków jako podatnika (np. nota księgowa wystawiony na Państwa 
życzenie).


• Instytucje Państwowe: przekazujemy dane w celach kontrolnych i 
sprawozdawczych w zakresie realizacji umów na zadania zlecone z 
dofinansowaniem ze środków publicznych. 


• Biura Podróży i Agencje Turystyczne zapewniające transport i pobyt podczas 
zawodów sportowych i szkoleń.


• Federacje międzynarodowe: przekazujemy dane w celu rejestracji na zawody 
sportowe oraz kursy trenerskie i sędziowskie.


Poza wymienionymi podmiotami Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie 
podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

6.    Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Dane mogą być przekazywane poza granice Unii Europejskiej w zakresie udziału 
kadry narodowej, kadry szkoleniowej, sędziów w zawodach sportowych i kursach 
międzynarodowych.

7.    Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np.  
w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres 
przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane 
przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych 
przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym 
powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów powierzone 
nam dane są usuwane.

8.    Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? 
Członkostwo i udział w działalności Polskiego Związku Wushu są w pełni 
dobrowolne, jednakże jako stowarzyszenie i podmiot realizujący umowy ze środków 
publicznych jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji uczestników  w 
sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości i ich 
rodziców / opiekunów prawnych z wykorzystaniem ich danych osobowych. Do 
prowadzenie dokumentacji zawierającej dane osobowe jesteśmy zobligowani 
wymogami kontrolnymi  
i sprawozdawczymi w ramach realizowanych umów z dofinansowaniem ze środków 
publicznych.  

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek 
prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. 
niemożnością wystawienia noty księgowej na Państwa rzecz. 
9.    Jakie mam prawa?

Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do 
Państwa danych, mogą je Państwo również sprostować, żądać ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do 
złożenia wobec Polskiego Związku Wushu sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 
danych oraz  



z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcą 
Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o skontaktowanie 
się z Administratorem.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, mogą 
ją Państwo wycofać w dowolnym momencie.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeżeli jednak uznają 
Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mogą 
Państwo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego (Generalny 
Inspektor Danych Osobowych i jego następca).



