
 
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ INSTYTUT SPORTU – 

PAŃSTOWY INSTYTUT BADAWCZY (dalej „IS- PIB” lub „Instytut”) 
 

Administrator – Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa 

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP 

urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem 

plików cookie oraz innej podobnej technologii.  

Przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w systemie 

informatycznym lub poza nim, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie 

lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie 

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.  

 

Każdej z osób, której dane przetwarzamy przysługują następujące prawa: 

1. Prawo dostępu do danych osobowych.  (art. 15 RODO) 
 

Każda osoba, której dane osobowe są przez IS -PIB przetwarzane ma prawo uzyskania od IS – PIB 

potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, które jej dotyczą. Jeżeli ma to miejsce, osoba ta ma 

prawo dostępu do swoich danych osobowych. W szczególności, w ramach tego prawa, dana osoba, 

może zapytać o to: 

1) w jakim celu przetwarzane są jej dane osobowe, 

2) jakie jej dane są przetwarzane, 

3) komu IS – PIB ujawnia dane (informacje o odbiorcach, którym dane osobowe zostały lub 

zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach 

międzynarodowych), 

4) jaki jest planowany okres przechowywania jej danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, 

kryteria ustalania tego okresu, 

5) czy w stosunku do tej osoby podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa 

się wobec niej profilowanie, 

6) czy przekazujemy jej dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza IS – PIB ma prawo do uzyskania kopii danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu.  

2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) 

 

Każda osoba, której dane osobowe są przez IS – PIB przetwarzane ma prawo do żądania niezwłocznego 

sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów 

przetwarzania, ma ona również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 



3. Prawo do usunięcia danych. (art. 17 RODO)  

 

Osoba, której dane osobowe są przez IS – PIB przetwarzane, ma prawo do żądania od IS- PIB, usunięcia 

jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

1) dane osobowe tej osoby nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

2) osoba ta wycofała zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania, 

3) osoba ta wniosła sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec 

przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 

4) osoba ta wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na potrzeby marketingowe, 

5) dane osobowe tej osoby były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

6) dane osobowe tej osoby muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie, 

7) dane osobowe tej osoby zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 

informacyjnego dziecku. 

Art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo do usunięcia danych nie będzie 

mogło być zrealizowane np. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązywania się z prawnego 

obowiązku, któremu podlega Instytutu lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w 

interesie publicznych, o ile prawdopodobne jest, że skorzystanie z tego prawa uniemożliwi lub utrudni 

realizację tego celu przetwarzania lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

 

4. Prawo do ograniczonego przetwarzania danych osobowych. (art. 18 RODO) 

 

Osoba, której dane osobowe są przez IS- PIB przetwarzane ma prawo do ograniczenia przetwarzania, 

w następujących przypadkach: 

1) jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

2) jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu, 

3) IS- PIB nie potrzebuje już danych osobowych tej osoby do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

4) osoba ta wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z jej szczególną 

sytuacją. 

Skorzystanie przez daną osobę z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że jej dane osobowe będą 

mogły być przez Instytut przetwarzane (w tym przechowywane) wyłącznie w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Poza 

wskazanymi przypadkami dane osobowe będą mogły być wyłącznie przechowywane.  



5. Prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o 

ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO): 

 

Jeżeli Instytut zrealizuje Państwa prawo do: sprostowania nieprawidłowych danych, uzupełnienia 

niekompletnych danych, usunięcia danych w ramach prawa do bycia zapomnianym, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, Instytut informuje każdego odbiorcę, któremu ujawnił dane osobowe 

o dokonanej zmianie, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego 

wysiłku. Instytut poinformuje Państwa o tych odbiorcach na Państwa wniosek.  

6. Prawo do przenoszenia danych osobowych. (art. 20 RODO) 

 

Każda osoba, której dane osobowe są przez IS - PIB przetwarzane ma prawo do przenoszenia danych 

tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać, aby te dane osobowe przesłać innemu 

administratorowi.  

Prawo to przysługuje wtedy, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub 

umowy oraz w sposób zautomatyzowany. 

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu. (art. 21 RODO) 

 

Każda osoba, której dane osobowe są przez IS - PIB przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie 

wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez 

Instytut danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO lub w celu zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e) RODO). 

Prawo sprzeciwu przysługuje również w przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu 

bezpośredniego.  

Korzystanie z tego prawa w przypadku przetwarzania danych osobowych przez IS- PIB będzie głównie 

ograniczone do przesłanki wynikającej z art. 6 ust. 1 lit e) RODO (w celu zadania realizowanego w 

interesie publicznym). Z przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

Instytut korzysta w bardzo ograniczonym zakresie.   

8. Prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. (art. 22 RODO) 

 

Każda osoba, której dane osobowe są przez IS - PIB przetwarzane ma prawo do tego by nie podlegać 

decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu i 

wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.  

 

Podczas realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO Instytut jest 

zobligowany przekazać osobie, której dane osobowe przetwarza informacje o zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, znaczeniu i 

konsekwencjach dla tej osoby, jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce. 

 

9. Prawo do wniesienia skargi. 

 

Każda osoba, której dane osobowe są przez IS - PIB przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Prawo do cofnięcia zgody. 

 



Osoba, której dane osobowe są przez IS - PIB przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w każdej 

chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie w jakiej takiej zgody udzieliła. 

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej 

osoby przed jej cofnięciem. 

CO ZROBIĆ ŻEBY SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW? 

 

1. Żeby skorzystać ze swoich praw, osoba której dane dotyczą powinna złożyć w IS- PIB 

stosowany wniosek. 

2. Wniosek dotyczący realizacji praw należy zgłosić w formie elektronicznej na adres mailowy 

Inspektora Ochrony Danych tj. na adres iodo@insp.waw.pl lub w formie pisemnej na adres IS 

– PIB tj. na adres ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa. 

3. Aby nie dopuścić do naruszenia Państwa praw lub wolności spowodowanej naruszeniem 

bezpieczeństwa Państwa danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych 

wyżej wymienionych uprawnień w rozmowie telefonicznej.  

4. Celem zidentyfikowania osoby składającej wniosek prosimy o podanie danych osobowych, 

które pozwolą nam ustalić Państwa tożsamość oraz móc się z Państwem skontaktować.  

5. Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie 

dokonanego zgłoszenia, zwrócimy się do Państwa o dodatkowe informacje. 

6. Prosimy o wskazanie we wniosku uprawnienia, z którego chcecie Państwa skorzystać.  

7. Odpowiedź na Państwa wniosek powinna zostać przez nas udzielona w ciągu miesiąca od dnia 

jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu poinformujemy Państwa o 

tym fakcie i przyczynach tego opóźnienia. Termin może zostać przedłużony – o kolejne dwa 

miesiące - ze względu na skomplikowany charakter żądania i liczbę żądań.  

8. Co do zasady, realizacja ww. praw jest bezpłatna. Jeżeli jednak żądania osoby, której dane 

dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności z uwagi na swój 

ustawiczny charakter, IS – PIB może pobrać rozsądną opłatę albo odmówić podjęcia działań w 

związku z żądaniem.  

9. Jeżeli wniosek złożono w formie mailowej lub jeżeli poprosiliście Państwo o udzielenie 

odpowiedzi w formie mailowej w takiej właśnie formie odpowiemy na Państwa zgłoszenie. W 

pozostałych przypadkach odpowiadamy za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

 

 


