I.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych użytkownika aplikacji „Ekstraklasa by 12 player” podanych w
procesie zakładania konta użytkownika jest spółka Ekstraklasa S.A. (ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531
Warszawa). Podane dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z
aplikacji „Ekstraklasa by 12 player” oraz w celach marketingowych i promocyjnych rozgrywek
Ekstraklasy, a w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody, również w celach marketingowych i
promocyjnych klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy oraz partnerów biznesowych
Ekstraklasy S.A. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz dodatkowe
informacje są zawarte w Polityce Prywatności.
Nadto, administratorem danych osobowych użytkownika aplikacji „Ekstraklasa by 12 player” w
zakresie danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu (komórkowego)
oraz ekstraklasowy klub, któremu kibicuje użytkownik jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym 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, zwana dalej „Bankiem”.
II.
Przetwarzanie danych
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje zgodnie z przepisami RODO
(Rozporządzenie 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).
Dane osobowe użytkownika Aplikacji będą przetwarzane i przechowywane przez Bank przez czas
posiadania przez Użytkownika konta użytkownika w aplikacji Ekstraklasa by 12 Player bądź do
momentu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem
przetwarzania danych, w szczególności do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli
przetwarzanie wynika z udzielonej zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych przez Bank prosimy
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PKO Banku Polskiego SA pod adresem email: iod@pkobp.pl.
Podane przez użytkownika Aplikacji dane osobowe przetwarzane są przez Bank w celu marketingu, w
tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub podmioty
współpracujące z Bankiem wskazane pod adresem https://www.pkobp.pl/bip/podmiotywspolpracujace-z-pko-bankiem-polskim/, 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).
Dane osobowe Użytkownika być udostępniane przez Bank:
1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom
oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych
do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa,
2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności
związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,

3) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku
z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest
na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez użytkownika Aplikacji
zgodę, wszystkie udzielone przez użytkownika Aplikacji 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.
Użytkownikowi Aplikacji 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.
Użytkownikowi Aplikacji przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy użytkownik Aplikacji uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Dane osobowe użytkownika Aplikacji będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowane w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec
Użytkownika uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów
i usług oferowanych przez PKO Bank Polski SA lub usług świadczonych przez PKO Bank Polski SA, w tym
w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA i podmiotów
współpracujących z PKO Bankiem Polskim SA.
Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bank dostępne na stronie
internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

