Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawodników, członków Mińskiego Towarzystwa
Szachowego oraz uczestników turniejów i szkoleń organizowanych przez Mińskie Towarzystwo
Szachowe.
I. Administratorem danych osobowych jest Mińskie Towarzystwo Szachowe z siedzibą przy ul.
Borelowskiego 3a, NIP: 822-227-68-99 , tel.: 691 6 23456 (dalej: MTSz).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez MTSz to: mitoszach@gmail.com.
II. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zostać zawodnikiem, członkiem
lub uczestniczyć w turniejach i szkoleniach organizowanych przez MTSz.
III. MTSz pozyskuje dane osobowe: bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub ich opiekunów
prawnych.
IV. Przetwarzane dane osobowe obejmują co najwyżej: imiona, nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres,
adres e-mail, numer telefonu, kategorię szachową, przynależność
klubową/miejscowość/szkołę/przedszkole, ranking Polskiego Związku Szachowego lub/i
Międzynarodowej Federaci Szachowej.
V. Dane osobowe będą przetwarzane przez MTSz w następujących celach:
a) prowadzenia ewidencji zawodników reprezentujących Mińskie Towarzystwo Szachowe w
dyscyplinie Szachy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych, dalej: RODO);
b) prowadzenia ewidencji członków Mińskiego Towarzystwa Szachowego;
c) ewidencji uczestników szkoleń organizowanych przez Mińskie Towarzystwo Szachowe;
d) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na MTSz w zakresie rachunkowości i przepisów
podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e) w celu prowadzenia jawnej klasyfikacji wyników sportowych, co stanowi prawnie uzasadniony
interes MTSz w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
f) w celu informowania o działalności MTSz np. o zawodach, turniejach, szkoleniach, co stanowi
prawnie uzasadniony interes PZBS w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
h) za dobrowolną zgodą wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, jej dane osobowe mogą być
przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu publicznego ujawnienia
fotografii na stronach internetowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie tej zgody jest
dobrowolne.
VI. MTSz może ujawnić dane osobowe Polskiemu Związkowi Szachowemu w związku z prowadzeniem
współzawodnictwa sportowego, jak również Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE w celu
rejestracji zawodnika w bazie zawodników FIDE.
VII. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w
pkt. V, po czym dane osobowe takiego zawodnika w ograniczonym zakresie (m.in. imiona, nazwisko,
data urodzenia, wyniki sportowe) będą przetwarzane przez okres właściwy dla realizacji przez MTSz
reguł.

Dane osobowe mogą być jednak przechowywane przez MTSz również do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń i czynów karalnych, w tym przewinień dyscyplinarnych, lub przez okres
wymagany przepisami prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez MTSz na
podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą, dane te będą przechowywane do momentu
ewentualnego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez tę osobę.
VIII. W granicach określonych przez przepisy prawa osobie, której dane osobowe są przetwarzane
przez MTSz, przysługuje prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody lub w celu realizacji umowy,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu MTSz.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane są
przetwarzane na tej podstawie może cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i ich
przekazanie Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: mitoszach@gmail.com.
IX. Osobie, której dane są przetwarzane przez MTSz, przysługuje również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie przez MTSz
danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

