
VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI - DANE OSOBOWE  
 
Administratorem Danych Osobowych jest Operator tj. Superliga Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000620235, NIP: 951-241-44-59, REGON: 364612327. Kontakt z 
Administratorem, w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest pod 
adresem e-mail: biuro@pgnig-superliga.pl.  

Przy rejestracji jako członek Aplikacji użytkownik musi podać następujące dane osobowe, 

które następnie Administrator będzie przetwarzał w celu realizacji procedury rejestracji i 

dostępu do konta w aplikacji „Superliga”: adres e-mail, imię, nazwa użytkownika, , numer 

telefonu, data urodzenia, hasło (konieczne przy rejestracji bez konta Facebook lub Google 

lub Apple.   

W razie rejestracji przy użyciu konta w serwisie Google Ireland Ltd. (Ireland), Google LLC 

(USA) („Google”) lub Meta Platforms Ireland Ltd. (Ireland), Meta Platforms, Inc. (USA) 

(„Facebook”) lub Apple Inc. (USA) („Apple”) bądź późniejszej decyzji o połączeniu konta 

Google, Facebook lub Apple z kontem w Aplikacji, użytkownik zostanie przekierowany z 

Aplikacji do serwisu Facebook, Google lub Apple w celu wprowadzenia danych logowania 

identyfikatora Facebook, Google lub Apple. 

Po wprowadzeniu danych logowania w serwisie Google, Aplikacja otrzyma od tego serwisu 

następujące dane z konta Użytkownika (Użytkownik może nie wyrazić zgody na udzielenie 

niektórych danych): zdjęcie profilowe, imię i nazwisko, identyfikator konta Google, adres e-

mail. 

Po wprowadzeniu danych logowania w serwisie Facebook, Aplikacja otrzyma od tego serwisu 

następujące dane z konta Użytkownika (Użytkownik może nie wyrazić zgody na udzielenie 

adresu e-mail): zdjęcie profilowe, imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator konta 

Facebook. 

Po wprowadzeniu danych logowania identyfikatora Apple, Aplikacja otrzyma następujące 

dane identyfikatora Apple Użytkownika (Użytkownik może nie wyrazić zgody na 

udostępnienie adresu e-mail korzystając z usługi Apple Private Email Relay Service): imię i 

nazwisko, adres e-mail, identyfikator konta Apple. 

Dane uzyskane z serwisów Google, Facebook lub Apple zostaną użyte w celu zarejestrowania 

konta użytkownika w Aplikacji. Oznacza to, że użyjemy nazwy członka identyfikatora Google, 

Facebook lub Apple jako nazwy użytkownika konta w Aplikacji, przez co stanie się ona 

widoczna dla innych użytkowników Aplikacji. Pozostałe dane uzyskane z serwisów Google, 

Facebook lub Apple nie będą widoczne dla innych użytkowników Aplikacji.  

Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć połączenie z identyfikatorem Google, 

Facebook lub Apple. W tym celu należy skorzystać z „Ustawień” konta Aplikacji. 

Użytkownicy, którzy dokonali wstępnej rejestracji bez połączenia z identyfikatorem Google, 

Facebook lub Apple, mogą tego dokonać w późniejszym terminie. 



  
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji Usług i funkcjonalności 
oferowanych w Aplikacji na podstawie niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 pkt. b) 
Rozporządzenia 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), której Stroną jest osoba, której dane dotyczą 
(Użytkownik). Odbiorcami danych osobowych są Operator, a także podmioty, które zawarły z 
Operatorem umowy związane z obsługą lub rozwojem Aplikacji. Podanie przez Użytkownika 
danych osobowych i informacji wymaganych przy logowaniu jest dobrowolne, ale konieczne 
do skorzystania z Aplikacji. W przypadku Użytkowników, którzy wyrazili na to odrębną zgodę 
ich dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, zgodnie z zakresem 
udzielonej zgody. Dane osobowe Użytkownika, który wyrazi na to odrębną zgodę mogą być 
przetwarzane również w celach marketingowych i promocyjnych, zgodnie z zakresem 
udzielonej zgody. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, może otrzymywać drogą 
elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres e-mail, drogą telefoniczną, na podany 
przez Użytkownika numer telefonu, czy w formie powiadomień z Aplikacji informacje 
handlowe wysyłane przez Operatora w imieniu własnym oraz na zlecenie jego sponsorów, 
kontrahentów, czy partnerów biznesowych. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do 
swoich danych, uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, żądania ich 
poprawienia, skorygowania, uzupełnienia i usunięcia bądź ograniczenia, a także 
przeniesienia danych, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane 
sprzecznie z prawem. Realizacja prawa do zaprzestania przetwarzania danych osobowych i 
ich usunięcia realizowana jest poprzez złożenie żądania przez Użytkownika do Operatora, 
które to żądanie może być złożone w każdym czasie i bez spełnienia jakichkolwiek 
warunków. Jednocześnie, usunięcie danych osobowych przez Operatora oznaczać będzie 
również zakończenie świadczenia usług i usunięcie konta w Aplikacji. W niektórych 
przypadkach Operator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa powszechnego i w takim zakresie realizacja żądania będzie 
ograniczona. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, tj. 
przez okres istnienia Konta w Aplikacji, a po tym okresie mogą być przechowywane przez 
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Operatora wobec Użytkownika lub 
Użytkownika wobec Operatora, określony w przepisach powszechnie obowiązującego 
prawa. Dane osobowe lub informacje dotyczące Użytkowników mogą zostać udostępnione 
organom lub osobom trzecim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe 
zasady przetwarzania danych osobowych przez Superligę Sp. z o.o. dostępne są w siedzibie 
Spółki i mogą zostać przekazane na żądanie zgłoszone przez Użytkownika. 


