
Polityka Prywatności 

 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celach wskazanych w niniejszej 

Polityce Prywatności jest Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 

66, 02-518 Warszawa, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000036662, REGON:  00701494000000, NIP: 5210334879. 

Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem danych poprzez adres e-mail: sekretariat@pzm.pl, 

pod nr telefonu 22 54 20 111 lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Kazimierzowska 66, 02-518 

Warszawa.  

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za 

pomocą adresu e-mail: iod@pzm.pl, lub pisemnie pod adresem: ul. Kazimierzowska 66, 02-518 

Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w ramach realizacji 

celów wskazanych poniżej. 

 

Przetwarzanie danych osobowych przez innych administratorów danych 

 

W związku z prowadzonymi na portalu Inside zapisami na zawody sportowe, administratorami danych 

osobowych przetwarzanych w związku z listami zgłoszeniowymi są kluby sportowe, które organizują 

dane zawody i prowadzą na nie zapisy. Jeżeli w związku z wyżej opisanym procesem Państwa dane 

osobowe będą przetwarzane przez innego administratora danych osobowych niż Polski Związek 

Motorowy, zostaną Państwo każdorazowo o tym poinformowani poprzez klauzulę informacyjną 

umieszczoną pod wypełnianym przez Państwa wnioskiem. 

 

 

Cele i podstawy przetwarzania 

 

1. Obsługa konta  

 

Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu obsługi konta. Podstawą 

prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), polegająca na obsłudze konta założonego w systemie 

internetowym „Inside”, w tym umożliwieniu dokonania opłat za pomocą zewnętrznych dostawców 

usług płatności elektronicznych  oraz realizacji złożonych za jego pomocą wniosków. 

 

2. Realizacja wniosków 

 

a. Licencja zawodnika  

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

- wydania oraz wznawiania dokumentów uprawniających do udziału w danej dyscyplinie sportu 

motorowego, w tym zgłaszania do ubezpieczenia;  

- oceny zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu motorowego, na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego i wyniku orzeczenia psychologicznego;  



- wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ew. zgłaszania do zawodów/imprez;  

- prowadzenia klasyfikacji danego cyklu, na podstawie wyników poszczególnych zawodów/imprez;  

- potwierdzania przynależności klubowej;  

- przyznawania tytułów mistrzowskich, gdy ma zastosowanie;  

- powołania do kadry narodowej, gdy ma zastosowanie;  

- podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie 

uzasadniony interes administratora, jakim jest wydanie dokumentu uprawniającego do startu w 

zawodach sportowych  oraz zapewnienie możliwości prawidłowego zarządzania i nadzorowania danym 

sportem motorowym.  

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych dotyczących stanu zdrowia jest art. 9  

ust. 2 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda.  

Celem przetwarzania Państwa danych dotyczących zdrowia przez Administratora jest zapewnienie 

Państwu bezpieczeństwa. Ponadto zgodnie z art. 37 Ustawy o sporcie zawodnik uczestniczący we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do 

uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym 

współzawodnictwie. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia jest dobrowolne, niemniej 

jej brak uniemożliwi Państwo uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 

PZM. 

Przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

 

b. Licencja sędziego 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

- wydania oraz wznawiania dokumentów uprawniających do pełnienia funkcji sędziego danej 

dyscypliny sportu motorowego, w tym zgłaszania do ubezpieczenia;  

- publikacji w regulaminach, komunikatach, programach kursów, szkoleń, zaświadczeniach z 

egzaminów lub innych publikacjach, gdy ma to zastosowanie;  

- zgłaszania do komisji międzynarodowych lub do pełnienia funkcji na zawodach zagranicznych, gdy ma 

to zastosowanie;  

- podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie 

uzasadniony interes administratora, jakim jest wydanie dokumentu uprawniającego do pełnienia 

funkcji sędziego w danym sporcie motorowym oraz zapewnienie możliwości prawidłowego 

zarządzania i nadzorowania danym sportem motorowym.  

 

c. Licencja sponsorska 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

- wydania oraz wznawiania dokumentów uprawniających do udziału w danej dyscyplinie sportu 

motorowego; 



- wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ew. zgłaszania do zawodów/imprez;  

- prowadzenia klasyfikacji danego cyklu, na podstawie wyników poszczególnych zawodów/imprez;  

- przyznawania tytułów mistrzowskich, gdy ma zastosowanie;  

- podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie 

uzasadniony interes administratora, jakim jest zapewnienie możliwości prawidłowego zarządzania i 

nadzorowania danym sportem motorowym.  

 

d. Licencja klubowa 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

- wydania oraz wznawiania dokumentów uprawniających kluby udziału w danej dyscyplinie sportu 

motorowego; 

- wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ew. zgłaszania do zawodów/imprez;  

- prowadzenia klasyfikacji danego cyklu oraz klasyfikacji klubów, na podstawie wyników 

poszczególnych zawodów/imprez;  

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie 

uzasadniony interes administratora, jakim jest zapewnienie możliwości prawidłowego zarządzania i 

nadzorowania danym sportem motorowym.  

 

3. Zamieszczenie zdjęcia na portalu 

 

Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu wyświetlania w profilu 

podanego przez użytkownika zdjęcia. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest zgoda (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO), polegająca na dobrowolnym zamieszczeniu na portalu Państwa zdjęcia. 

 

4. Przesyłanie powiadomień dotyczących zawodów i wydarzeń 

 

Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu przypomnienia za pomocą 

wiadomości SMS o odbywających się zawodach sportowych oraz innych wydarzeniach organizowanych 

przez PZM. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ przesyłanie informacji na temat zbliżających się 

zawodów oraz wydarzeń, na które się Państwo zapisali, jest ściśle związane z działalnością PZM. 

 

5. Wykupienie ubezpieczenia 

 

Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w związku z wykupieniem przez 

Państwa dodatkowego ubezpieczenia. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji płatności, 

stworzenia i wystawienia dokumentacji oraz realizacji transakcji. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit b 

RODO) oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

Odbiorcy danych 



 

W związku z działaniem strony i realizacją usług Państwa dane osobowe mogą być udostępnione 

zewnętrznym podmiotom trzecim, którymi są m.in.: 

- organizatorzy zawodów,  

- podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe,  

- dostawcy wykorzystywanych przez nas systemów i rozwiązań informatycznych, 

- firmy ubezpieczeniowe, np. wystawiające polisy ubezpieczeniowe, 

- Międzynarodowe Federacje Sportowe. 

 

Transfer danych 

 

W ramach wykonywania naszych usług poprzez media społecznościowe korzystamy z rozwiązań 

technicznych oferowanych przez podmioty mogące przetwarzać dane osobowe poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym (EOG) takie jak Google, Facebook, Instagram: 

• https://policies.google.com/privacy?hl=pl  

• https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/ 

• https://help.instagram.com/519522125107875?ref=igtos  

 

Okres przechowywania danych 

 

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych, okres ich 

przechowywania będzie się różnił: 

• dane podane w celu wydania licencji – będą przechowywane przez okres 10 lat od chwili 

pozyskania, 

• dane podane w celu utworzenia konta – będą przechowywane do czasu usunięcia konta,  

• dane konieczne do przywrócenia konta – będą przechowywane przez okres 5 lat, 

• dane zbierane w związku z wizytą na profilu Administratora na mediach społecznościowych – będą 

przechowywane przez czas istnienia profilu Administratora lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych czy żądania usunięcia tych danych, 

• dane zbierane w celach archiwalnych – będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, 

• wizerunek – będzie przechowywany do czasu jego usunięcia przez użytkownika lub usunięcia 

konta, 

• dane podane w celu przesyłania powiadomień o zawodach i wydarzeniach – będą przechowywane 

do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania danych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

uprawnienia:  

• dostępu do swoich danych, 

• sprostowania danych,  

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, czyli wtedy, gdy Administrator przetwarza Państwa 

dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że istnieją ważne prawnie 

uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nadrzędne wobec Państwa 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/
https://help.instagram.com/519522125107875?ref=igtos


interesów, praw i wolności – w takim wypadku Administrator niezwłocznie poinformuje 

Państwa o ich istnieniu, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, czyli wtedy, gdy Administrator 

przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, które nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Państwa zgody.  

 

Jeżeli będą chcieli Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@pzm.pl, lub pisemnie pod adresem:  

ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”. 

 

Pliki cookies 

 

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane, w szczególności małe pliki tekstowe, które 

przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym (np. laptopie, smartfonie) i obejmują korzystanie 

przez Państwa ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz jego rodzaju (np. przeglądarka, rozdzielczość 

ekranu itd.) oraz swój unikalny numer IP. 

Zazwyczaj stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” 

(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Państwa 

urządzeniu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” 

pliki cookies przechowywane są w urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub 

do czasu, gdy je Państwo usuną.  

 

Administrator, jeżeli wyrażą na to Państwo swoją zgodę, w ramach funkcjonowania portalu „Inside” 

przetwarza następujące rodzaje plików cookies: 

a. „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na portalu „Inside”, 

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w 

ramach portalu; 

b. „służące do zapewnieniu bezpieczeństwa” – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć 

w zakresie uwierzytelniania w ramach profilu użytkownika; 

c. „wydajnościowe” - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Państwa z 

portalu Administratora;  

d. „funkcjonalne” - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień 

i personalizację interfejsu (wyglądu strony) użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub 

regionu, z którego Państwo pochodzą, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

 

Przy użyciu plików cookies Administrator może:  

a. ułatwić i utrzymywać Państwa zalogowanie na portalu „Inside” – należy do tego weryfikacja 

połączenia między Państwem a serwerem Administratora; pliki te nie zawierają danych 

umożliwiających ustalenie Państwa tożsamości, a jedynie informacje dotyczące połączenia; 

b. lepiej prezentować Państwu treści udostępniane przez Administratora – należy do tego 

sprawdzanie, jakie rodzaje komunikatów zawarte w serwisie Administratora zostały już 

Państwu zaprezentowane, by nie pojawiały się one ponownie, jak również dostosowanie ich 

treści do Państwa zainteresowań; 



c. dbać o bezpieczne i bezawaryjne działanie serwisu internetowego oraz udostępnionych 

formularzy – należy do tego zabezpieczenie serwisu Administratora, m.in. przed działaniem 

oprogramowania automatycznie sprawdzającego zawartość serwisu, które obniżają jego 

sprawność; 

d. sprawdzać statystyki dotyczące korzystania ze strony internetowej Administratora – należy 

do tego tworzenie anonimowych statystyk obejmujących m.in. Państwa odwiedziny i działania 

na stronie;  

 

W każdej chwili mogą Państwo zmienić zasady wykorzystywania cookies na Państwa urządzeniu, 

poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki: 

a. Google Chrome 

b. Microsoft Edge 

c. Mozilla Firefox 

d. Microsoft Internet Explorer 

e. Opera 

 

Administrator informuje, że dostawcy przeglądarek mogą w dowolnym czasie zmienić ścieżki dostępu 

do ww. ustawień, wówczas muszą Państwo wyszukać ich w oparciu o wskazane wyżej hasła.  

Całkowite zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania 

się/zalogowania się przez Państwa na swoje konto na portalu „Inside” lub brak możliwości dokonania 

transakcji. 

Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo pod adresem 

www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu Państwa przeglądarki internetowej. 

 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
http://www.wszystkoociasteczkach.pl/

