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POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
Właścicielem serwisu internetowego Liga Firm Rzeszów działającego pod adresem: www.ligafirm.rzeszow.pl oraz 
organizatorem amatorskich rozgrywek sportowych jest Arkadiusz Szydełko prowadzący działalność́ gospodarczą pod 
nazwą LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko z siedzibą w Błędowej Tyczyńskiej 36-017, Wola Rafałowska 202a, NIP: 813 372 59 
47.  
 
Polityka prywatności ma charakter informacyjny – jej celem jest poinformowanie osób uczestniczących w rozgrywkach Ligi 
Firm Rzeszów, odwiedzających serwis internetowy pod adresem www.ligafirm.rzeszow.pl oraz osób korzystających z usług 
firmy LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko o:  
a) Zasadach przetwarzania danych osobowych. 
b) Przysługujących uprawnieniach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi. 
c) Polityce plików cookies. 
 
Podstawowym aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych są:  
a) 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) – zwane dalej „RODO”. 
b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 24 maja 2018 r. poz. Nr 1000).  
 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych możesz napisać́ na adres: 
biuro@ligafirm.rzeszow.pl.  
 
1. Dane kontaktowe administratora. 
 
Za przetwarzanie danych osobowych, wykorzystywanych w trakcie organizacji amatorskich rozgrywek sportowych  
Ligi Firm Rzeszów (zwanych dalej eventem / eventami) odpowiada LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko, Wola Rafałowska 202a,  
36-017 Błędowa Tyczyńska, NIP 813 372 59 47. 
 
2. W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzane są dane osobowe  
 
W związku ze zgłoszeniem Twojej osoby do drużyny firmowej występującej w eventach Ligi Firm Rzeszów oraz akceptacją 
regulaminu i przepisów gry, Administrator zbiera dane osobowe za Twoją uprzednio wyrażoną̨ zgodą (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO).  
 
W tym zakresie dane osobowe będą̨ przetwarzane w celach marketingowych i organizacyjnych, tj.  
a) Wykorzystanie Twojego wizerunku i danych osobowych (tj. imię / nazwisko / data urodzenia / wzrost) w serwisie 
internetowym www.ligafirm.rzeszow.pl, podstrona główna zespołu, w zakładce „zespół – zawodnicy” oraz w statystykach 
indywidualnych i zespołowych. 
b) Wykorzystanie Twojego wizerunku i danych osobowych (tj. imię / nazwisko / data urodzenia) podczas relacji wideo na 
żywo z meczów Ligi Firm Rzeszów, na kanale YouTube Liga Firm Rzeszów (pod adresem: 
https://www.youtube.com/channel/UCcVTvLmflfnSMimlM7NcHbA) oraz oficjalnym fanpage’u Facebook Liga Firm 
Rzeszów (pod adresem: www.facebook.pl/ligafirmrzeszow) oraz Instagramie (www.instagram.pl/ligafirmrzeszow). 
Materiały wideo z Twoim wizerunkiem archiwizowane są przez serwis YouTube, zgodnie z regulaminem serwisu, 
dotyczącym publikacji i archiwizacji materiałów wideo.  
c) Wykorzystanie Twojego wizerunku i danych osobowych (tj. imię / nazwisko / data urodzenia) podczas relacji zdjęciowych 
i opisowych z meczów Ligi Firm Rzeszów, w serwisie www.ligafirm.rzeszow.pl oraz fanpage’u Facebook Liga Firm Rzeszów. 
d) Wykorzystanie Twojego wizerunku i danych osobowych (tj. imię / nazwisko / data urodzenia) podczas relacji zdjęciowych 
i opisowych z meczów Ligi Firm Rzeszów, na stronach i przy wykorzystaniu środków masowego przekazu (m.in.: tv, radio, 
gazeta) partnerów medialnych. Lista partnerów medialnych udostępniana jest każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu 
rozgrywkowego. 
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e) Wykorzystanie Twojego wizerunku i danych osobowych (tj. imię / nazwisko) podczas cyklicznej publikacji postów i 
materiałów wideo z wybranymi sytuacjami z eventów Ligi Firm Rzeszów oraz ogłoszenia wyników.  
 
Ponadto, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą̨, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w zakresie umów o świadczenie usług 
obejmującej w szczególności składanie zapytań za pomocą̨ formularza kontaktowego w serwisie internetowym 
www.ligafirm.rzeszow.pl, obsługi Klienta, kontaktu z klientem za pośrednictwem urządzeń końcowych, w tym w 
szczególności za pomocą̨ wiadomości e-mail, sms lub kontaktu telefonicznego, w celach organizacyjnych związanych z 
działalnością̨ LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko. Ponadto, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, 
rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).  
 
3. Prawnie uzasadnione interesy administratora. 
 
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na potrzeby realizacji prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, do których należą̨:  
a) Obsługa reklamacji dotyczących świadczonych usług. 
b) Realizowanie marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z Tobą, dostępnymi kanałami komunikacji 
(jednakże w przypadku komunikacji poprzez środki elektroniczne – takie jak adres e-mail lub numer telefonu – wyłącznie 
za Twoją zgodą lub żądaniem świadczenia usługi). 
c) Monitorowanie Twojej aktywności celem przeprowadzenia analiz między innymi pod kątem funkcjonalności serwisu, 
poprawy i rozwoju jego działania, wprowadzania udogodnień/nowych funkcjonalnych rozwiązań, sporządzania statystyk, 
przy wykorzystaniu narzędzi Google Analitycs. 
d) Prowadzenie postępowań sadowych/pozasądowych. 
e) Dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów 
prawa.  
 
4. Odbiorcy danych. 
 
Odbiorcami danych, czyli podmiotami, którym dane będą ujawniane są: podmioty przetwarzające dane osobowe w 
imieniu Administratora, a więc:  
a) Dostawcy rozwiązań IT oraz firmy pełniące obsługę serwisu internetowego.  
b) Podmioty wspierające prowadzenie przez Administratora działań marketingowych, w tym: zewnętrzne firmy świadczące 
usługi marketingowe oraz partnerzy medialni.  
c) Osoby, które z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego, mogą̨ przetwarzać́ dane osobowe 
(pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy – tylko w zakresie organizacji eventów).  
 
5. Okres przechowywania danych. 
 
Poniższe założenia dotyczą̨ i informują̨ o okresie przechowywania i archiwizacji danych osobowych, a więc:  
a) Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą̨ przetwarzane do czasu jej 
odwołania.  
b) Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas 
obowiązywania umowy (czyt. formularz zgłoszeniowy i lista uczestników rozgrywek) zawartej z Tobą, a także po jej 
zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa dotyczącymi terminów przedawnienia. 
c) Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i 
rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa 
nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.  
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Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing 
bezpośredni) będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, 
chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 
Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych 
osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy, po jej zakończeniu (w 
celach archiwizacyjnych) albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  
 
6. Przysługujące prawa. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do:  
a) Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
b) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody. Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych jest dobrowolne, 
jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie określonych danych 
może skutkować́ odmową zawarcia umowy lub niemożnością̨ jej prawidłowego wykonania.  
 
7. Prawo do wniesienia sprzeciwu. 
 
W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec 
przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez 
Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas 
Administratorowi nie będzie już wolno przetwarzać́ tych danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie 
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą̨, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
 
Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym 
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, 
w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.  
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POLITYKA PLIKÓW COOKIE 
 
1. Stosowanie cookie. 
 
LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko (serwis internetowy www.ligafirm.rzeszow.pl) może stosować „cookie” (ciasteczka), czyli 
pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w 
szczególności komputer lub urządzenie mobilne) Użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je 
ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego.  
 
2. Zgodność stosowania cookie z prawem. 
 
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243, zwana dalej: 
Prawem Telekomunikacyjnym) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki 
cookie jest LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko, Wola Rafałowska 202a, 36-017 Błędowa Tyczyńska, NIP: 813 372 59 47.  
Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności Prawo 
telekomunikacyjne, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1422, 
ze zm.) oraz ustawą 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135, ze zm.).  
 
3. Brak ingerencji z urządzeniem końcowym. 
 
Pliki cookie są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z serwisu internetowego, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy 
ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie cookie nie powoduje zmian w 
telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputerze, urządzeniach mobilnych) jak i w 
oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka (cookie) nie zawierają żadnych danych osobowych.  
 
4. Cele wykorzystania cookie. 
 
Pliki Cookie mogą być wykorzystywane w celu:  
a) Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron 
internetowych; w szczególności pliki te pozwalają̨ rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i 
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. 
b) Udoskonalenia serwisu internetowego, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego 
Użytkownika. 
c) Tworzenia statystyk, które pomagają̨ zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu internetowego korzystają̨ ze stron 
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 
d) W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla Użytkowników serwisu internetowego, zarówno przez 
LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych usługodawcy.  
 
5. Rodzaje plików cookie. 
 
W ramach serwisu internetowego stosowane są, trzy zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne”, „stałe” oraz 
„zewnętrzne”:  
a) Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu 
opuszczenia serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług 
wymagających uwierzytelnienia w ramach danego serwisu internetowego. 
b) „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach 
plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika 
ustawień i personalizacji interfejsu głównego.  
c) „Zewnętrzne” pliki cookie (tzw. third partie cookie) umożliwiają̨ zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu 
internetowego oraz dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań 
poszczególnych Użytkowników.  
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6. Prawo do wykorzystania plików cookie przez partnerów. 
 
Pliki cookie zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego wykorzystywane mogą̨ być 
również przez współpracujących z LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko reklamodawców oraz Partnerów, na co Użytkownik 
odwiedzając serwis internetowy wyraża zgodę.  
 
7. Wyłączenie mechanizmu cookie. 
 
Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują̨ pliki cookie. Każdy Użytkownik może jednak 
sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy 
skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookie w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak 
i urządzeniach mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 
automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.  Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookie 
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików 
cookie może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności serwisu internetowego, a także 
może być przyczyną wolniejszego wczytywania się docelowej witryny na komputerach i urządzeniach mobilnych 
Użytkownika.  
 
8. Prawo własności. 
 
Wszelkie prawa w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony 
internetowej, logotypów, fotografii, nagrań audiowizualnych zamieszczanych na stronie internetowej oraz portalach 
społecznościowych - należą̨ do LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą 
LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko wyrażoną̨ na piśmie.  
 
 
 

Więcej informacji znajdziesz na  
www.ligafirm.rzeszow.pl 

 
 

 

 

 

 


