
ZAŁĄCZNIK NR 1 

Obowiązek informacyjny RODO. 

1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Squasha z siedzibą w Warszawie, ul. Horbaczewskiego 3 lok. 88, 

03-984 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000714718, REGON: 369334382, NIP: 5272835891 (dalej w treści „PZSQ lub „Administrator”). 

2. Kontakt w sprawie danych osobowych: adres mail: biuro@polskisquash.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania przez Polski Związek Squasha z siedzibą w Warszawie oceny i wyboru 

najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji turniejów rangi A w sezonie 2019/2020,

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) 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), 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w celu 

dokonania przez Polski Związek Squasha z siedzibą w Warszawie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty 

dotyczącej organizacji turniejów rangi A w sezonie 2019/2020, 

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora,

d) oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji turniejów rangi A w sezonie 2019/2020, 

e) zapobieganiu oszustwom, 

f) dochodzenie i przeciwdziałaniu roszczeniom.

5. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji celu wskazanego w ust.3 

Brak udzielenia zgody jej cofnięcie lub wniesienie sprzeciwu uniemożliwi realizację celu i eliminację z postępowania ofertowego.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Osoba, która wyraziła zgodę (art. 6 ust. 1 lita. a) ma prawo do cofnięcia zgody w

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Osoba której dane dotyczą ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

8. W stosunku do danych osobowych nie będą podejmowania zautomatyzowane decyzje w tymprofilowanie. 

9. Dane osobowe będą udostępniane pracownikom i kadrze zarządzającej PZSQ oraz

 przedstawicielom struktur PZSQ. 

10. Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. 

11. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny dla wyboru najkorzystniejszej

 oferty nie dłużej niż do dnia 31.08.2019 r. 

12. W kwestii danych osobowych należy kontaktować się: biuro@polskisquash.pl.  . 

13. Skargę na czynności przetwarzania danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data:______________________ Czytelny Podpis: ___________________________________ 

Adres: ul. Horbaczewskiego 3/88
03-984 Warszawa 
tel. +48 669615815
email: biuro@polskisquash.pl



ZAŁĄCZNIK NR 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu email, numeru

telefonu zawartych w zapytaniu ofertowym przez Polski Związek Squasha z siedzibą w Warszawie, ul.

Horbaczewskiego  3  lok.  88,  03-984  Warszawa,  zarejestrowany  w  rejestrze  stowarzyszeń  Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego,  pod numerem KRS: 0000714718, REGON: 369334382,

NIP:  5272835891  (dalej  „PZSQ”)  dla  celu  dokonania  przez  Polski  Związek  Squasha  z  siedzibą  w

Warszawie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji turniejów rangi A w sezonie

2019/2020. 

[_] Wyrażam zgodę [_] Nie wyrażam zgody 

Data:______________________ Czytelny Podpis: ___________________________________ 

Adres: ul. Horbaczewskiego 3/88
03-984 Warszawa 
tel. +48 669615815
email: biuro@polskisquash.pl


