24 maja 2018 r.

Polityka przetwarzania danych osobowych
użytkowników portalu bridgespider.com

Wchodzące w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych1, tzw. RODO, nakłada na nas
prawny obowiązek przekazania poniższych informacji.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorami, czyli podmiotami decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, są z osobna dwa podmioty:
1) spółka BridgeSpider sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Jana Nagórskiego 28,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu pod numerem 0000437775, mająca NIP 7811881067, z kapitałem zakładowym
w wysokości 10 000 zł, dalej jako „Spółka”, właściciel portalu bridgespider.com, dalej jako
„Portal”,
2) Polski Związek Brydża Sportowego z siedzibą w Warszawie (00-019) przy ul. Złotej 7/3, wpisany
do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod
numerem 0000219753, mający NIP 5251656918, dalej jako „PZBS”,
– dalej przez „my” rozumiemy oba podmioty, także z osobna.
Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej, na
adresy wskazane powyżej, lub za pomocą poczty e-mail:



dpo@bridgespider.com – w przypadku Spółki,
biurozg@pzbs.pl – w przypadku PZBS.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Spółka pozyskuje je od Ciebie za pomocą Portalu – w trakcie rejestracji lub w ramach późniejszej zmiany
danych. Spółka może pozyskać pewne dane o Tobie od wojewódzkich związków brydża sportowego
(WZBS).
PZBS może otrzymywać Twoje dane osobowe od Spółki w razie zgłoszenia się przez Ciebie do
jakichkolwiek turniejów „Pajączka”, turniejów Korespondencyjnych Mistrzostw Polski lub innych
turniejów w ramach Portalu organizowanych przez PZBS lub takich, za które PZBS pobiera opłaty.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę jest świadczenie Tobie usługi polegającej
na dostępie do Portalu, zgłaszaniu do turniejów w ramach portalu, pobierania rozkładów rozdań,
przesyłania wyników turniejów, obsługi zgłoszeń, reklamacji i innych czynności pomocniczych.
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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

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych tak przez Spółkę jak i przez PZBS może być rozliczanie
opłat naliczonych Tobie z tytułu korzystania z Portalu, jeśli takie opłaty są na rzecz Spółki lub PZBS-u
należne. Z tego względu oba podmioty mogą też przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów
podatkowych, rachunkowych oraz w celu windykacji należności. Przez windykację należności rozumie
się również kontakt z Tobą za pomocą maila lub telefonu w celu wyjaśnienia zaległości w płatnościach.
Podstawą prawną dla wyżej opisanych form przetwarzania jest wykonanie przez Spółkę i przez PZBS
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej przez Ciebie poprzez rejestrację w Portalu
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wymienione tutaj cele są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi
i realizacji postanowień umowy.
Spółka może przetwarzać również dane o Tobie pozyskane od przedstawicieli WZBS-ów, aby ustalić,
czy jesteś aktywnym sędzią lub organizatorem turniejów, a tym samym, czy uzasadnione jest
aktywowanie Twojego konta w Portalu. Celem przetwarzania przez Spółkę jest również publikowanie
w Portalu informacji o czasie pobrania rozkładów rozdań przez poszczególnych użytkowników, co
obejmuje publikowanie Twojego imienia i nazwiska. Podstawą prawną form przetwarzania wskazanych
w niniejszym akapicie jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jakie dane osobowe o Tobie przetwarzamy?
Przetwarzamy wyłącznie podstawowe dane o Tobie, którymi są przede wszystkim: imię, nazwisko,
nazwę użytkownika, adres e-mail, identyfikator z bazy zawodników PZBS, numer telefonu.
Przetwarzamy również podstawowe informacje o Twojej działalności w zakresie organizowania
turniejów, w szczególności o miejscu i czasie organizowanych przez Ciebie turniejów.
Od przedstawicieli WZBS-ów Spółka pozyskuje informacje, czy jesteś aktywnym sędzią lub
organizatorem turniejów.
W przypadku wykonywania przelewów na nasze rachunki bankowe otrzymujemy również inne dane
osobowe, jak np. Twój adres.
Możemy również przetwarzać dane niezbędne do wystawienia faktury lub rachunku z tytułu
naliczonych Tobie opłat, jeśli takie dane nam odrębnie podasz.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie nam Twoich podstawowych danych o Tobie i Twojej działalności jest warunkiem niezbędnym
do zawarcia umowy o świadczenie usług przy rejestracji w Portalu. Możesz zrezygnować z podania nam
danych, ale uniemożliwi to zawarcie umowy i rejestrację w Portalu.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Spółka przekazuje PZBS-owi Twoje dane osobowe w celach wskazanych powyżej (w szczególności
w celu rozliczenia opłat).
Spółka publikuje w Portalu informacje o czasie pobrania rozkładów rozdań przez poszczególnych
użytkowników, co obejmuje publikowanie Twojego imienia i nazwiska. Taka informacja jest ogólnie
dostępna dla bliżej nieokreślonego grona odbiorców odwiedzających stronę internetową Portalu.
Spółka może przekazać Twoje podstawowe dane osobie trzeciej, jeśli nam to zlecisz, np. w ramach
udostępnienia rozkładów rozdań osobie trzeciej w Twoim imieniu.

Spółka i PZBS mogą przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom świadczącym na ich rzecz usługi
związane z rachunkowością, podatkami, finansami, obsługą prawną itp. (np. biura rachunkowe,
doradcy podatkowi, firmy audytorskie, kancelarie prawne).
Możemy również przekazywać Twoje dane organom państwowym, gdy wymaga tego obowiązujące
prawo (np. w ramach kontroli organów podatkowych).
Twoje dane osobowe możemy udostępniać firmom, które świadczą dla nas usługi IT, w szczególności
usługi hostingu i obsługi skrzynek e-mail, w tym również, w przypadku Spółki, firmie Google LLC
z siedzibą w USA, która mimo położenia poza Europejskim Obszarem Gospodarczym zapewnia
w ocenie Komisji Europejskiej odpowiednią ochronę danych osobowych wymaganą przez RODO.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną, tj. przez czas posiadania konta użytkownika w Portalu.
Po ewentualnym usunięciu konta w Portalu możemy przetwarzać dane dalej w następujących celach:




dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – do czasu przedawnienia tych
roszczeń,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
i rachunkowych,
statystycznych i archiwizacyjnych.

Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych osobowych?
Informujemy, że zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w zakresie przetwarzania Twoich danych
osobowych, które możesz wykonywać z osobna względem każdego z administratorów Twoich danych:
1. Prawo dostępu do danych – masz prawo uzyskania ogólnych informacji przedstawionych
w niniejszym dokumencie oraz uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych. Za
wydanie drugiej i każdej kolejnej kopii mamy prawo pobrać opłatę.
2. Prawo do sprostowania danych – jeśli Twoje dane są nieprawidłowe, masz prawo żądania
niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia we wskazanym zakresie.
3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją
masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, które Spółka przetwarza na
podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. Spółka może odrzucić prawo do
sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.
4. Prawo do usunięcia danych – masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli
zajdzie którakolwiek z okoliczności:
a. Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
b. zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a administrator Twoich danych
nie wykaże uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania, o których mowa
powyżej;
c. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
d. gdy będzie to miało celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – mamy obowiązek ograniczyć różne formy
przetwarzania, poza przechowywaniem danych, w następujących przypadkach:

a. gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia
przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych
danych;
b. gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał(a),
aby zostały usunięte;
c. gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony
lub dochodzenia roszczeń,
d. gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, możesz żądać ograniczenia
przetwarzania Twoich danych do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
6. Prawo do przenoszenia danych – swoje dane osobowe, które pozyskaliśmy od Ciebie, masz
prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie, o ile
przetwarzanie tych danych odbywa się u nas w sposób zautomatyzowany; ponadto masz także
prawo żądania przesłania przez nas tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile
okaże się to technicznie możliwe.
Informujemy, że w przypadku skorzystania z w/w praw mamy obowiązek ustalić Twoją tożsamość
i odpowiedzieć na Twoje żądania w terminie nie dłuższym niż miesiąc. W przypadku żądań ewidentnie
nieuzasadnionych, nadmiernych lub ustawicznych mamy prawo pobrać stosowną opłatę lub odmówić
podjęcia działań.
W każdym czasie masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).
Czy podlegasz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez nasze systemy informatyczne?
Informujemy, że w ramach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych nie będziesz
podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki
prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływało.

