REGULAMIN „PROFILU UŻYTKOWNIKA EKOSYSTEMU PZPN”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN (dalej: „Regulamin”
lub „Regulamin PUEP”) określa ogólne zasady funkcjonowania
i korzystania z Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN, w tym procedurę
zakładania Konta SSO, a także zasady udostępniania i uzyskiwania przez
Użytkownika za pośrednictwem PUEP danych i informacji dotyczących
jego aktywności w Ekosystemie PZPN, a także ról lub funkcji pełnionych
w ramach szeroko rozumianej działalności związanej z dyscypliną piłki
nożnej. Regulamin PUEP określa także zasady przetwarzania przez
Administratora danych Użytkownika związku z rejestracją użytkownika
w Ekosystemie PZPN i administrowaniem tym Ekosystemem, w tym cele
ich przetwarzania.
2. Polski Związek Piłki Nożnej w ramach swojej działalność i realizacji celów
statutowych, w szczególności w zakresie organizacji rozgrywek, a także
promocji i popularyzacji szeroko rozumianej dyscypliny piłki nożnej,
korzysta ze zdobyczy nowych technologii, m.in. Internetu, serwisów
i platform internetowych, a także systemów teleinformatycznych.
Ekosystem PZPN obejmuje wszystkie strony, serwisy i platformy
internetowe, a także systemy administrowane przez PZPN w ramach
prowadzonej działalności, w tym wszelkie usługi i funkcjonalności
oferowane za pomocą poszczególnych elementów Ekosystemu,
w szczególności publikowane i udostępniane za ich pośrednictwem
informacje i treści (m.in. artykuły, analizy, opracowania, statystyki
i materiały audio i wideo), a także funkcje i interfejsy użytkownika.
Ekosystem PZPN składa się zarówno z serwisów ogólnodostępnych
przeznaczonych do powszechnego użytku, jak i serwisów oraz platform
dedykowanych dla osób aktywnie uczestniczących w rozgrywkach
szeroko rozumianej piłki nożnej (m.in. członków i działaczy Polskiego
Związku Piłki Nożnej lub poszczególnych członków statutowych Związku),
w tym pełniących w nich określone role, funkcje lub wykonujących
wskazane zadania. Mając powyższe na uwadze, uzyskanie dostępu do
poszczególnych elementów Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN może
być zarezerwowane wyłącznie dla określonych kategorii Użytkowników,
a także uzależnione od uprzedniego spełnienia warunków i wymagań
dodatkowych, w szczególności przekazania przez Użytkownika
dodatkowych danych i informacji, a także pozytywnego przejścia procesu
autentykacji, weryfikacji lub uzyskania właściwego certyfikatu
bezpieczeństwa. Administrator zastrzega sobie także możliwość
uzależnienia udzielenia dostępu do poszczególnych elementów

strona 1 z 43

Ekosystemu PZPN od uprzedniego wyrażenia przez Użytkownika
określonych zgód lub pomyślnego przejścia procesu weryfikacji lub
autentykacji.
3. Warunkiem przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z Profilu
Użytkownika Ekosystemu PZPN lub poszczególnych Elementów
Ekosystemu PZPN jest uprzednie zapoznanie się z treścią niniejszego
Regulaminu i jego akceptacja. W razie wątpliwości, fakt korzystania przez
Użytkownika ze wszystkich lub poszczególnych elementów Ekosystemu,
poczytuje się jako potwierdzenie zapoznania się przez Użytkownika
z treścią Regulaminu, akceptację wszystkich jego postanowień,
a także zobowiązanie do przestrzegania zasad i warunków korzystania
z Ekosystemu i Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN określonych
w Regulaminie, jak i regulaminach szczególnych odnoszących się do
wskazanych elementów Ekosystemu, o ile taki regulamin dla danego
elementu został ustanowiony przez Administratora.
4. Administrator zastrzega sobie możliwość ustanowienia regulaminów
szczególnych precyzujących zasady korzystania z poszczególnych
elementów Ekosystemu, tj. wskazanych serwisów i platform,
uwzględniających
specyfikę
funkcjonowania
danego
składnika
Ekosystemu.
5. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami
ogólnego Regulaminu Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN,
a postanowieniami regulaminu szczególnego precyzującego zasady
korzystania z danego elementu Ekosystemu, zastosowanie znajdują
w pierwszej kolejności postanowienia danego regulaminu szczególnego.
6. Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu Profilu Użytkownika Ekosystemu
PZPN jest mowa o:
1) „Administratorze Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN”,
„Administratorze”, „PZPN” lub „Związku” oznacza to Polski Związek
Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej
1920 r. nr 7 (02-366 Warszawa), wpisany do rejestru stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000091546,
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 5261727123, REGON: 000866550, tel. 732 122 222.
2) „Ekosystemie PZPN” lub „Ekosystemie” oznacza to zbiór
wszystkich stron, serwisów, platform internetowych i systemów,
prowadzonych i administrowanych przez PZPN, których
przeznaczeniem jest propagowanie i popularyzowanie szeroko
rozumianej dyscypliny piłki nożnej lub organizowanie rozgrywek,
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a także administrowanie działalnością Polskiego Związku Piłki
Nożnej, poszczególnych członków Związku lub podmiotów trzecich
zaangażowanych w organizację rozgrywek piłki nożnej
na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawartych z PZPN,
a także Szkółek Piłkarskich, w szczególności w zakresie działań
osób pełniących określone funkcje w strukturach w/w podmiotów
lub wykonujących powierzone im przez te podmioty zadania.
3) „Elemencie Ekosystemu” lub „składniku Ekosystemu” oznacza
to poszczególne strony, serwisy, platformy internetowe oraz
systemy, prowadzone i administrowane przez PZPN, wchodzące
w skład Ekosystemu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
4) „Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN” lub „PUEP” oznacza
to zbiór wszystkich informacji i danych dotyczących danego
Użytkownika Ekosystemu PZPN, w szczególności jego aktywności
w Ekosystemie PZPN, a także ról lub funkcji pełnionych przez tego
Użytkownika w ramach szeroko rozumianej działalności związanej
z dyscypliną piłki nożnej, w tym w ramach struktury PZPN oraz
rozgrywek organizowanych przez Związek, które to dane
i informacje są uzyskiwane lub udostępniane za pomocą
przypisanego do Użytkownika Konta SSO.
5) „Konto SSO” lub „Konto” oznacza to konto typu Single Sign On,
które umożliwia Użytkownikowi dostęp do serwisów, platform
i systemów wchodzących w skład Ekosystemu PZPN, a także
informacji, treści i funkcjonalności udostępnianych za ich
pośrednictwem, bez konieczności oddzielnego logowania się do
każdego z Elementów Ekosystemu.
6) „Regulaminie szczególnym” oznacza to regulamin precyzujący
zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z danego
elementu Ekosystemu PZPN w stosunku do zasad określonych
w niniejszym Regulaminie, a także Ról i funkcjonalności
dostępnych za jego pośrednictwem.
7) „Użytkowniku” oznacza każdą osobę fizyczną, a w określonych
przypadkach także prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawą, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną
(np. Kluby Sportowe), korzystającą z Ekosystemu PZPN lub jego
poszczególnych elementów, w tym z treści i usług oferowanych
za ich pośrednictwem, na zasadach i zgodnie z warunkami
określonymi
w niniejszym
Regulaminie lub
regulaminach
szczególnych. Użytkownik Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN,
może być tzw. „Użytkownikiem zarejestrowanym”, posiadającym
PUEP, w tym Konto Single Sign On (tj. Konto SSO)
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lub „Użytkownikiem
niezarejestrowanym”
korzystającym
z poszczególnych elementów znajdujących się w tzw. „ogólnym
dostępie” (tj. w niepełnym wymiarze) poprzez każdorazowe wejście
na daną stronę internetową lub do określonego serwisu.
8) „Roli Użytkownika” lub „Roli” oznacza to status Użytkownika
w Ekosystemie PZPN, w szczególności zadania lub funkcje
przypisane danemu Użytkownikowi w strukturze PZPN, WZPN,
Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej lub rozgrywek
organizowanych przez w/w podmioty. Każdy użytkownik ma
możliwość
kumulowania
Ról
w
ramach
Ekosystemu,
w szczególności pełnienia różnych Ról w zależności od potrzeb
i charakteru danego działania, a także zadań powierzonych
danemu Użytkownikowi w rozgrywkach lub strukturach PZPN
lub innych
podmiotów
będących
członkami
Związku
lub współpracujących ze Związkiem w ramach realizacji zadań
statutowych PZPN.
9) „Usługach Ekosystemu PZPN” lub „Usługach” lub „Usłudze”
oznacza to wszystkie usługi świadczone przez Administratora
za pośrednictwem poszczególnych stron, serwisów, platform
i systemów wchodzących w skład Ekosystemu PZPN, w tym usługi
świadczone drogą elektroniczną przez PZPN wyłącznie na rzecz
zarejestrowanych
Użytkowników
(posiadających
PUEP),
na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie lub
w regulaminach szczególnych dotyczących poszczególnych
elementów Ekosystemu, a umożliwiające w szczególności:
a) zapoznanie się z treściami publikowanymi i udostępnianymi
za pośrednictwem poszczególnych stron, serwisów
i platform prowadzonych przez PZPN, w szczególności
informacjami, artykułami, analizami, opracowaniami,
statystykami czy materiałami audio lub wideo;
b) korzystanie
z
funkcjonalności
oferowanych
za pośrednictwem poszczególnych serwisów, platform
i systemów wchodzących w skład Ekosystemu PZPN, w tym
z funkcjonalności przypisanych do poszczególnych Ról, do
których Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem
PUEP;
c) korzystanie z baz danych udostępnianych przez
Administratora poprzez serwisy, platformy i systemy Profilu
Użytkownika Ekosystemu PZPN;
d) założenie Konta SSO;
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e) udział w akcjach i programach oferowanych przez
Administratora
za pośrednictwem
serwisu,
platform
i systemów wchodzących w jego skład;
f) otrzymywanie od Administratora informacji i wiadomości
w formie newslettera, SMS’ów lub e-maili, z zastrzeżeniem
konieczności wyrażenia w tym zakresie odrębnej i wyraźnej
zgody przez Użytkownika Profilu Użytkownika Ekosystemu
PZPN;
g) otrzymywanie od Administratora newslettera, SMS-ów lub
e-maili z informacjami dotyczącymi działalności statutowej
PZPN, a także funkcjonowania Ekosystemu PZPN, jak
i poszczególnych serwisów, platform lub systemów
prowadzonych przez PZPN, niezawierających jednak treści
marketingowych lub handlowych;
h) otrzymywanie od Administratora newslettera, SMS-ów lub
e-maili z informacjami marketingowymi dotyczącymi
działalności
PZPN
oraz
Partnerów
Związku,
z zastrzeżeniem konieczności wyrażenia przez Użytkownika
odrębnej, wyraźnej i dobrowolnej zgody na otrzymywanie
tego rodzaju materiałów marketingowych lub handlowych;
10) „Partnerze” oznacza to podmiot współpracujący z Administratorem
w ramach prowadzonej przez niego działalności, w tym w związku
z działalnością i funkcjonowaniem Profilu Użytkownika Ekosystemu
PZPN lub serwisów, platform i systemów wchodzących w jego
skład.
11) „Treściach” oznacza wszelkie informacje oraz dane publikowane
i udostępniane za pośrednictwem serwisów, platform i systemów
wchodzących w skład Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN,
w szczególności dane dotyczące organizacji rozrywek, działalności
PZPN, poszczególnych Ról pełnionych przez Użytkownika, a także
informacje publikowane w formie artykułów, opracowań, analiz,
statystyk, materiałów audio lub wideo oraz we wszelkich innych
formach, w tym publikacje stanowiące utwór w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.).
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§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PROFILU UŻYTKOWNIKA EKOSYSTEMU
PZPN
1. Profil Użytkownika Ekosystemu PZPN przeznaczony jest dla pełnoletnich
osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat, mogą korzystać z Profilu
Użytkownika Ekosystemu PZPN, z tym zastrzeżeniem, że zakres
funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem PUEP takiej osoby
fizycznej może być dostosowany do jej wieku, w szczególności
Administrator może ograniczyć dostęp w/w osoby do określonych funkcji
oferowanych za pośrednictwem Ekosystemu lub jego poszczególnych
elementów. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, a także osoby
ubezwłasnowolnione (częściowo lub całkowicie) mogą korzystać
z poszczególnych elementów Ekosystemu jedynie poprzez Profil
powiązany uprawnionego rodzica lub przedstawiciela prawnego, a także
jako Użytkownicy niezarejestrowani. W celu utworzenia przez
uprawnionego rodzica lub przedstawiciela prawnego Profilu powiązanego,
o którym mowa powyżej, konieczne jest uprzednie utworzenie przez taką
osobę PUEP na zasadach ogólnych. Szczegółowy zakres ograniczeń
związanych z wiekiem Użytkownika PUEP może zostać wprowadzony
przez Administratora na podstawie regulaminów szczególnych
dotyczących poszczególnych elementów Ekosystemu.
2. W przypadku korzystania z poszczególnych funkcjonalności Ekosystemu
PZPN przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną
(np. kluby sportowe), działanie takie może być podejmowane wyłącznie
w określonych przypadkach, przez osoby fizyczne, spełniające wymogi
określone w ust. 1 powyżej, działające z upoważniania lub w imieniu
danego podmiotu.
3. Treści udostępniane, publikowane i oglądane za pośrednictwem
serwisów, platform i systemów wchodzących w skład Ekosystemu PZPN,
poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w treści regulaminów
szczególnych, przeznaczone są wyłącznie dla osób fizycznych, do ich
osobistego, niekomercyjnego użytku.
4. Profil Użytkownika Ekosystemu PZPN, a także inne elementy Ekosystemu
PZPN, w tym serwisy, platformy i systemy wchodzące w jego skład, mogą
być użytkowane wyłącznie na warunkach i zasadach określonych w
Regulaminie, a w określonych przypadkach także w regulaminach
szczególnych, z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, a także dobrych obyczajów, norm społecznych
i obyczajowych oraz szeroko rozumianych zasad współżycia
społecznego.
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5. Administrator, w przypadku powzięcia wątpliwości co do sposobu
korzystania przez Użytkownika z PUEP lub poszczególnych elementów
Ekosystemu PZPN, w szczególności podejrzeń, że Użytkownik korzysta
z nich w sposób sprzeczny z Regulaminem, regulaminami szczególnymi,
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, czy też dobrymi
obyczajami lub zasadami współżycia społecznego albo w sytuacji,
gdy dane działanie Użytkownika mogłoby zmierzać do naruszenia wyżej
wskazanych zasad, a także popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
może w każdym czasie zawiesić lub przerwać świadczenie Usług na rzecz
danego Użytkownika, w tym pozbawić go dostępu do PUEP, czy też taki
dostęp ograniczyć lub zawiesić.
6. Treści udostępniane za pośrednictwem PUEP lub publikowane
w Ekosystemie, mogą być wykorzystywane w sposób inny niż wskazany
w Regulaminie lub regulaminach szczególnych wyłącznie w sytuacjach,
w których Użytkownik uzyska w tym zakresie uprzednią, wyraźną
i pisemną zgodę właściciela Treści lub Administratora czy też prawo do
takiego wykorzystania danych Treści wynika bezpośrednio z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego lub przepisów wewnętrznych PZPN.
7. Użytkownik, w związku z korzystaniem z PUEP lub poszczególnych
elementów Ekosystemu PZPN, może otrzymywać od Administratora
informacje o usługach, ogłoszenia administracyjne, a także inne
informacje związane z funkcjonowaniem całego Ekosystemu lub jego
poszczególnych elementów, w szczególności komunikaty o nowych
usługach, funkcjonalnościach, jak i o nowych serwisach lub usługach
oferowanych
przez
PZPN.
Użytkownik
może
zrezygnować
z otrzymywania niektórych z powyżej wskazanych treści poprzez
wycofanie zgody w tym zakresie lub skierowanie stosownego żądania
bezpośrednio do Administratora.
8. Za pośrednictwem PUEP lub w poszczególnych elementach Ekosystemu
PZPN, w szczególności w serwisach, platformach lub systemach
wchodzących w jego skład, mogą być prezentowane treści reklamowe lub
marketingowe. Administrator jest uprawniony do zamieszczania treści
reklamowych, w tym dotyczących usług oraz towarów PZPN lub
Partnerów, które to treści stanowią integralną część serwisów, platform
i systemów wchodzących w skład Ekosystemu.
9. Korzystanie z Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN, jest co do zasady,
bezpłatne. Zasada nieodpłatności nie dotyczy usług komercyjnych
oferowanych przez PZPN, w szczególności w zakresie organizacji
wydarzeń sportowych, sprzedaży wejściówek i biletów, a także sprzedaży
innych towarów lub usług, w tym tych związanych z szeroko rozumianą
dyscypliną piłki nożnej
(tj. prowadzonych przez PZPN sklepów
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internetowych, centrów sprzedaży biletów etc.). W przypadku odpłatności
danej usługi oferowanej w ramach PUEP lub Ekosystemu, PZPN oznaczy
ten fakt w sposób umożliwiający Użytkownikowi odpowiednie odnotowanie
odpłatności danej usługi.

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z PUEP i poszczególnych
elementów Ekosystemu w sposób zapewniający poszanowanie
postanowień Regulaminu, regulaminów szczególnych, przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, a także dobrych obyczajów, norm
społecznych i obyczajowych oraz szeroko rozumianych zasad współżycia
społecznego. W szczególności zabrania się Użytkownikowi podejmowania
działań, które nawet pośrednio mogą nosić znamiona ingerowania
w struktury Ekosystemu lub jego poszczególnych Elementów, do których
Użytkownik na mocy niniejszego Regulaminu nie ma dostępu lub nie jest
wyraźnie uprawniony bądź też innych działań destabilizujących
funkcjonowanie Ekosystemu, bez względu na sposób ich podejmowania
i wykorzystywane do tego środki techniczne.
2. W razie wątpliwości uznaje się, że do zawarcia umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną, będącej podstawą korzystania przez
Użytkownika z Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN, dochodzi:
1) pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem niezarejestrowanym,
w momencie uzyskania dostępu do którejkolwiek strony, serwisu,
platformy lub systemu wchodzącego w skład Ekosystemu PZPN,
tj. po
wpisaniu
przez
Użytkownika
niezarejestrowanego
odpowiedniego adresu internetowego danego elementu
Ekosystemu w przeglądarce internetowej, natomiast rozwiązanie
powyższej umowy będzie miało miejsce z chwilą opuszczenia
przez Użytkownika niezarejestrowanego w/w strony internetowej;
2) pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem zarejestrowanym
(tj. posiadającym
PUEP),
w momencie
założenia
przez
Użytkownika Konta SSO i akceptacji postanowień Regulaminu,
natomiast rozwiązanie powyższej umowy będzie miało miejsce
z chwilą wyrejestrowania Użytkownika lub usunięcia przez niego
Konta SSO;
3) w zakresie poszczególnych elementów Ekosystemu, ról
i funkcjonalności oferowanych za ich pośrednictwem, do których
konieczne jest posiadanie PUEP, do zawarcia umowy pomiędzy
Administratorem a Użytkownikiem w zakresie danego elementu
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Ekosystemu dochodzi w chwili zawnioskowania przez Użytkownika
o dostęp do danego elementu Ekosystemu, podania wymaganych
danych dodatkowych, a także – o ile jest to wymagane – akceptacji
przez Użytkownika regulaminu szczególnego. Rozwiązanie umowy
w w/w zakresie następuje poprzez rezygnację Użytkownika lub
utratę dostępu do danego elementu Ekosystemu PZPN lub
usunięcia Konta SSO, bez względu na przyczynę takiego
usunięcia.
3. Administrator Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN w związku
z zawarciem z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną udziela Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego
i nieprzenoszalnego prawa dostępu do PUEP lub elementów Ekosystemu
niewymagających posiadania PUEP w tym Treści i danych publikowanych
lub udostępnianych za ich pośrednictwem. Administrator może w każdej
chwili cofnąć lub ograniczyć uprawnienia Użytkownika, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym, w szczególności w sytuacji, gdy istnieje
podejrzenie, że Użytkownik swoim działaniem naruszył zasady
funkcjonowania PUEP, Ekosystemu PZPN lub poszczególnych jego
elementów, w tym postanowienia Regulaminu lub regulaminów
szczególnych. W przypadku skorzystania przez Administratora z powyżej
wskazanego uprawnienia, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu
żadne roszczenia lub uprawnienia, w szczególności roszczenia
odszkodowawcze lub roszczenia o zadośćuczynienie.
4. Użytkownik w związku z akceptacją Regulaminu i z korzystaniem
z Ekosystemu PZPN w tym jego poszczególnych elementów, a także
oferowanych
za
ich
pośrednictwem
usług,
publikowanych
i udostępnianych Treści, nie uzyskuje żadnych praw, uprawnień, tytułów
własności czy też roszczeń względem Administratora lub osób trzecich,
z wyjątkiem praw i uprawnień wyraźnie przyznanych na mocy niniejszego
Regulaminu lub regulaminów szczególnych. W szczególności Użytkownik
nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej, praw autorskich lub
licencji, a także prawa do wykorzystywania znaków towarowych,
logotypów
oraz
innych
podobnych
treści
udostępnianych
w poszczególnych elementach Ekosystemu.
5. Użytkownik Ekosystemu PZPN nie jest uprawniony do wykorzystywania
żadnych jego elementów, w tym Usług i Treści publikowanych
lub udostępnianych za jego pośrednictwem, w innych celach niż wyraźnie
wskazane
w
Regulaminie
lub
regulaminach
szczególnych,
w szczególności w celach komercyjnych, w tym w celach zarobkowych,
marketingowych i reklamowych.
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6. Użytkownik jest obowiązany korzystać z całego Ekosystemu, jak i jego
poszczególnych elementów, w tym Usług i Treści publikowanych
lub udostępnianych za ich pośrednictwem z poszanowaniem praw
Administratora lub osób trzecich, w szczególności osobistych
i majątkowych praw autorskich, praw własności intelektualnej, a także
z poszanowaniem innych dóbr i interesów wskazanych powyżej
podmiotów, w tym dóbr osobistych.
7. Użytkownik Ekosystemu PZPN nie jest uprawniony do kopiowania,
powielania,
rozpowszechniania,
modyfikowania,
publicznego
wyświetlania, odtwarzania czy innego publikowania, a także
licencjonowania i oferowania do sprzedaży Treści publikowanych lub
udostępnianych w Ekosystemie lub uzyskanych za jego pośrednictwem,
chyba że prawa do powyżej wskazanych działań przysługują
Użytkownikowi na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego
lub regulacji wewnętrznych PZPN, w szczególności z uwagi na
przysługujące Użytkownikowi prawa autorskie.
8. Użytkownik Ekosystemu PZPN ma możliwość korzystania za jego
pośrednictwem, w tym za pośrednictwem serwisów, platform lub
systemów wchodzących w jego skład, z serwisów i usług podmiotów
trzecich, w szczególności poprzez połączenia (odesłania) do stron
internetowych określonych podmiotów zewnętrznych, m.in. poprzez
możliwość udostępniania poszczególnych Treści na zewnętrznych
portalach społecznościowych.
9. Użytkownik Ekosystemu PZPN korzystając z możliwości udostępnienia
Treści za pośrednictwem zewnętrznych portali społecznościowych,
o której mowa powyżej, staje się stroną umowy o świadczenie usług
z podmiotem zewnętrznym (podmiotem trzecim), tj. administratorem
danego serwisu zewnętrznego. W związku z powyższym, Użytkownika
obowiązywać będą regulaminy lub inne dokumenty regulujące zasady
korzystania z serwisów zewnętrznych ustalone przez administratorów tych
serwisów. Administrator nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem
zewnętrznym (podmiotem trzecim) w związku z udostępnianiem Treści za
pośrednictwem prowadzonego przez ten podmiot serwisu, a tym samym
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie powyższych
portali, w tym za skutki skorzystania przez Użytkownika z usług danego
podmiotu zewnętrznego.
10. Użytkownik Ekosystemu nie jest uprawniony do tworzenia żadnych
utworów na bazie Treści publikowanych lub udostępnianych za
pośrednictwem Ekosystemu lub uzyskiwanych w ramach PUEP, chyba,
że uzyska na to uprzednią, wyraźną i pisemną zgodę właściciela treści lub
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Administratora czy też prawo do takiego wykorzystania danych treści
wynika bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
regulaminu szczególnego albo regulacji wewnętrznych PZPN.
11. Użytkownik oświadcza, że nie będzie obchodził, usuwał, modyfikował lub
dezaktywował ani w żaden inny sposób osłabiał lub unicestwiał
zabezpieczeń stosowanych w Ekosystemie, w tym nie będzie stosował
oprogramowania lub innych automatycznych środków uzyskiwania
nieuprawnionego dostępu do serwisów, platform lub systemów
wchodzących w jego skład, a także innych środków służących
do jakiegokolwiek zakłócania funkcjonowania Ekosystemu jako całości
lub jego poszczególnych części.
12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób korzystania
przez siebie z Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN i poszczególnych
elementów
Ekosystemu,
w szczególności
jest
odpowiedzialny
za ewentualne naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr, także dóbr
osobistych, Administratora lub osób trzecich, a ponadto za wszelkie inne
szkody lub krzywdy powstałe wskutek korzystania przez Użytkownika
z Ekosystemu
13. Użytkownik, w celu korzystania z PUEP lub któregokolwiek z elementów
Ekosystemu PZPN, jest obowiązany do zapewnienia sobie dostępu
do Internetu, a także posiadania odpowiedniego sprzętu komputerowego
lub teleinformatycznego, w szczególności posiadającego przeglądarkę
zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron WWW.
Wszelkie koszty zakupu sprzętu i dostępu do Internetu, o których mowa
powyżej, obciążają wyłącznie Użytkownika.
14. Użytkownik Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN jest obowiązany
do zachowania poufności danych umożliwiających mu logowanie się
do PUEP, w tym Konta SSO, w szczególności loginu i hasła, oraz do ich
nieudostępniania osobom trzecim w sposób umożliwiający tym
podmiotom korzystanie z PUEP zamiast lub obok Użytkownika, któremu
dany Profil jest dedykowany. Użytkownik jest także obowiązany
do niepodejmowania działań mogących narazić go na zagrożenia
ze strony złośliwego oprogramowania lub cyberprzestępczości,
w szczególności do nieotwierania korespondencji niewiadomego
pochodzenia, niezidentyfikowanych załączników, a także niepodawania
danych umożliwiających założenie PUEP logowanie do niego
niezidentyfikowanym podmiotom. W celu zapewnienia ochrony
antywirusowej, Użytkownik powinien we własnym zakresie wyposażyć się
we właściwe oprogramowanie. Wszelkie koszty działań i oprogramowania,
o których mowa powyżej, ponosi Użytkownik.
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15. Użytkownik, korzystając z funkcjonalności poszczególnych serwisów,
platform lub systemów wchodzących w jego skład, polegających
na udostępnianiu Administratorowi w celu dalszej publikacji lub
samodzielnej publikacji jakichkolwiek Treści, w tym treści o tematyce
sportowej, jest obowiązany zapewnić, aby treści przesyłane
Administratorowi lub udostępnione w inny sposób w Ekosystemie były
zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dobrymi
obyczajami, normami społecznymi i obyczajowymi, a także szeroko
rozumianymi zasadami współżycia społecznego.
16. Użytkownikowi zabrania się udostępniania lub publikowania,
za pośrednictwem jakiegokolwiek serwisu, platformy lub systemu
wchodzącego w skład Ekosystemu, jakichkolwiek Treści, które mogłyby
naruszać dobra lub prawa Administratora albo osób trzecich, w tym dobra
osobiste, prawa autorskie i prawa własności intelektualnej,
w szczególności zabrania się Użytkownikowi:
1) udostępniania Treści, które nie stanowią wyłącznej własności
Użytkownika albo którymi Użytkownik nie może swobodnie
rozporządzać, w tym publikować, udostępniać, powielać na
właściwych polach eksploatacji etc.;
2) udostępniania Treści, których opublikowanie w Ekosystemie
mogłoby naruszyć czyjekolwiek prawa autorskie, w tym Treści
niewiadomego pochodzenia;
3) udostępniania, za pośrednictwem którejkolwiek z elementów
Ekosystemu, Treści popierających jakiegokolwiek rodzaju
dyskryminację, w tym rasową, etniczną, ze względu na płeć,
a także treści wulgarnych, nieprzyzwoitych lub propagujących
używanie środków odurzających lub wyrobów alkoholowych;
4) udostępniania Treści propagujących zachowania, postawy lub
ideologie
sprzeczne
z przepisami
prawa
powszechnie
obowiązującego, dobrymi obyczajami, normami społecznymi
i obyczajowymi, a także szeroko rozumianymi zasadami
współżycia społecznego, w tym reklamujących strony internetowe
lub inne nośniki informacji, które w/w zachowania, postawy
i ideologie propagują lub publikują;
5) prowadzenia za pośrednictwem jakichkolwiek elementów
Ekosystemu lub ich poszczególnych funkcjonalności akcji
promocyjnych i marketingowych, w szczególności rozsyłania
niezamówionych informacji handlowych czy też spamu;
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6) podejmowania za pośrednictwem jakichkolwiek elementów
Ekosystemu lub ich poszczególnych funkcjonalności działań, które
nawet pośrednio mogą nosić znamiona ingerowania w struktury
Ekosystemu, czy też jego poszczególnych serwisów, platform lub
systemów, do których Użytkownik na mocy wyraźnych postanowień
niniejszego Regulaminu lub regulaminów szczególnych nie ma
dostępu bądź też innych działań destabilizujących funkcjonowanie
Ekosystemu, bez względu na formę powyższych działań
i wykorzystywane do tego środki techniczne.
17. Użytkownik Ekosystemu poprzez udostępnianie Treści, za pośrednictwem
jakichkolwiek elementów Ekosystemu, oświadcza, że Treści te spełnią
wszelkie wymagania stawiane przed nimi na mocy Regulaminu lub
regulaminów szczególnych, w tym są wolne od wszelkich wad fizycznych
i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że Użytkownik posiada
wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub licencje z prawem
do udzielania dalszych sublicencji oraz prawa do wykorzystania
wizerunku, które pozwalają mu na publikację lub udostępnienie danych
materiałów w celu dalszej ich publikacji. Użytkownik oświadcza także,
że udostępnione przez niego Treści mogą być opublikowane w
Ekosystemie i taka publikacja nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek
praw lub dóbr osób trzecich.
18. Użytkownik Ekosystemu, poprzez udostępnianie jakichkolwiek Treści
w Ekosystemie, oświadcza, że uznaje swoją pełną odpowiedzialność
z tytułu ewentualnych naruszeń praw Administratora lub osób trzecich
związanych z publikacją przez PZPN uprzednio udostępnionych przez
Użytkownika Treści niespełniających powyższych wymagań. Powyższa
odpowiedzialność Użytkownika obejmuje także szkody i krzywdy
poniesione przez PZPN w związku z publikacją Treści, o których mowa
powyżej.
19. Użytkownik Ekosystemu, z zachowaniem postanowień niniejszego
Regulaminu lub regulaminów szczególnych, a także przepisów prawa
powszechnie obowiązującego jest uprawniony w każdym czasie
do zakończenia korzystania z Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN lub
poszczególnych elementów Ekosystemu, w tym rozwiązania umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną.
20. Rezygnacja z PUEP nie jest równoznaczna z usunięciem przez PZPN jego
danych osobowych, do których miał on dostęp za pośrednictwem Profilu,
w szczególności danych, które przetwarzane są przez Administratora
na innej podstawie prawnej niż zgoda Użytkownika wyrażona w procesie
rejestracji, w tym danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
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działalności statutowej PZPN (np. dane zawodników, trenerów i innych
uczestników rozgrywek) lub danych, których przetwarzanie wynika
z obowiązków nałożonych na PZPN na podstawie przepisów prawa
powszechnie obowiązującego (np. obowiązków fiskalnych związanych
ze sprzedażą biletów).

§ 4. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
PROFILU UŻYTKOWNIKA EKOSYSTEMU PZPN
1. Administrator prowadzi wszystkie strony, serwisy, platformy i systemy
wchodzące w skład Ekosystemu PZPN, a także – za ich pośrednictwem –
świadczy usługi i udostępnia oraz publikuje Treści, zgodnie z posiadaną
przez siebie wiedzą, najlepszą wolą oraz z dochowaniem zasad
staranności. Administrator nie gwarantuje jednak w żadnym zakresie
niezawodności świadczonych Usług i publikowanych Treści ani nie składa
innych zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Profilu Użytkownika
Ekosystemu PZPN oraz innych elementów Ekosystemu. Administrator
w szczególności nie składa zobowiązań związanych z funkcjonowaniem
poszczególnych serwisów, platform i systemów, w tym z ich
niezawodnością i dostępnością, a także z dostępnością i jakością usług
oferowanych za ich pośrednictwem, a ponadto w związku
z zaspokajaniem innych oczekiwań lub potrzeb Użytkownika.
2. Administrator, zgodnie z treścią ust. 1 powyżej, w zakresie dozwolonym
przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wyłącza wszelkie
gwarancje związane z działaniem Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN,
a także Ekosystemu i jego poszczególnych elementów, oraz usług
oferowanych za ich pośrednictwem, w tym jakością i rzetelnością
udostępnianych Treści.
3. Administrator Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN nie ponosi
odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika z PUEP
i Ekosystemu oraz jego poszczególnych elementów, w tym za skutki tego
korzystania, w szczególności za związane z tym korzystaniem naruszenia
praw osób trzecich oraz wyrządzone w ten sposób szkody lub krzywdy.
Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za szkody i krzywdy wyrządzone
wskutek działań Użytkownika niezgodnych z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub
regulaminu szczególnego jest sam Użytkownik.
4. Administrator, w związku z nieustannym udoskonalaniem i rozwijaniem
Ekosystemu PZPN, PUEP oraz tworzeniem nowych systemów i serwisów,
zastrzega sobie możliwość modyfikacji lub likwidacji w dowolnym
momencie poszczególnych stron, serwisów, platform i systemów
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wchodzących w skład Ekosystemu. Administrator jest także uprawniony
do włączania do Ekosystemu nowych serwisów i usług oferowanych przez
PZPN. W przypadku skorzystania przez PZPN z uprawnienia wskazanego
w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik Profilu Użytkownika Ekosystemu
PZPN zostanie poinformowany o przebiegu, skutkach oraz
szczegółowych warunkach takiego dołączenia, połączenia lub likwidacji.
5. Administrator w każdej chwili może dodać, usunąć lub zmodyfikować
poszczególne elementy Ekosystemu, a także ich poszczególne funkcje
i usługi oferowane za ich pośrednictwem, a także Treści publikowane lub
udostępniane na poszczególnych stronach, platformach, a także
w serwisach i systemach Ekosystemu. Administrator jest także
uprawniony do zawieszenia lub zakończenia świadczenia każdej z Usług
w dowolnym czasie. Powyższe uprawnienie Administratora obejmuje
także zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług oferowanych
w ramach Ekosystemu i PUEP na rzecz danego Użytkownika,
w szczególności w związku z podejrzeniem naruszenia przez niego
Regulaminu lub regulaminów szczególnych.
6. Brak natychmiastowej reakcji Administratora na działania Użytkownika
niezgodne z Regulaminem, regulaminem szczególnym lub przepisami
prawa powszechnie obowiązującego nie wyłącza możliwości skorzystania
przez Administratora z przysługujących mu uprawnień w późniejszym
terminie.
7. Administrator, w każdym czasie, jest uprawniony do wprowadzenia
dodatkowych ograniczeń lub określenia nowych warunków świadczenia
lub korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem PUEP lub
poszczególnych elementów Ekosystemu, szczególnie, gdy taka potrzeba
wynika z faktu zidentyfikowania nowych zagrożeń dla funkcjonowania
PUEP, Ekosystemu lub jego poszczególnych elementów, a także
z zagrożeń dla Użytkowników czy też zmian prawa powszechnie
obowiązującego.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do selekcji, moderacji, a także edycji
i korekty Treści udostępnianych lub publikowanych przez Użytkowników
za pośrednictwem poszczególnych elementów Ekosystemu. Korzystanie
przez Użytkownika z funkcjonalności Ekosystemu umożliwiającej
udostępnianie lub publikowanie Treści nie rodzi po stronie Administratora
żadnych obowiązków innych niż wyraźnie wskazane w treści Regulaminu
lub regulaminów szczególnych. Użytkownik poprzez skorzystanie z jego
poszczególnych
funkcjonalności
umożliwiających
Użytkownikowi
udostępnianie lub publikację Treści, nie nabywa żadnych roszczeń
względem Administratora, w szczególności roszczeń majątkowych.
Administrator nie jest też obowiązany do publikacji żadnych Treści
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udostępnianych przez Użytkownika za pośrednictwem poszczególnych
elementów Ekosystemu. Ostateczna decyzja o publikacji Treści
przesłanych przez Użytkownika, w szczególności w zakresie czasu
i miejsca publikacji, a także w zakresie usunięcia Treści lub odstąpienia
od ich publikacji, jest suwerenną decyzją Administratora i nie wymaga
żadnej zgody ze strony Użytkownika ani notyfikacji Użytkownikowi.
W razie wątpliwości poczytuje się, że skorzystanie przez Użytkownika
z funkcjonalności umożliwiającej publikację lub udostępnienie Treści jest
równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na powyższe
postanowienia.
9. Administrator nie przyjmuje niezamawianych materiałów ani pomysłów
dotyczących zasad i sposobu funkcjonowania Ekosystemu, jego
poszczególnych elementów, a także oferowanych Usług, Treści oraz
innych niezamawianych materiałów związanych z szeroko rozumianą
działalnością PZPN. W przypadku przesłania przez Użytkownika
do Administratora materiałów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
zostaną one usunięte bez informowania o tym przesyłającego.
Jednocześnie PZPN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
podobieństwo własnych treści udostępnianych za pośrednictwem
Ekosystemu lub zastosowanych rozwiązań z niezamawianymi materiałami
i koncepcjami przesłanymi przez Użytkownika lub osoby trzecie.

§ 5. KONTO SSO
1. Założenie Konta SSO ma na celu utworzenie i uzyskanie przez
Użytkownika dostępu do Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN, w tym
uzyskanie przez Użytkownika dostępu do danych i funkcjonalności
Ekosystemu dedykowanych dla użytkowników zarejestrowanych, przy
użyciu jednego loginu i hasła, bez konieczności osobnego logowania się
do każdego z elementów Ekosystemu.
2. Konto SSO może założyć Użytkownik, który ukończył lat 16.
3. Osoby fizyczne, które nie ukończył 16 lat lub nieposiadające zdolności do
czynności prawnych (np. osoby ubezwłasnowolnione całkowicie) mogą
korzystać z poszczególnych elementów Ekosystemu jedynie poprzez
Profil powiązany uprawnionego rodzica lub przedstawiciela prawnego.
4. W celu utworzenia przez uprawnionego rodzica lub przedstawiciela
prawnego, Profilu powiązanego, o którym mowa powyżej, konieczne jest
uprzednie utworzenie przez taką osobę Konta SSO na zasadach
ogólnych.
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5. Każdy Użytkownik jest uprawniony do posiadania wyłącznie jednego
PUEP, w tym wyłącznie jednego Konta SSO.
6. Założenie Konta SSO jest dobrowolne, jednakże wymaga wypełnienia
formularza rejestracyjnego i podania wszystkich wskazanych w formularzu
danych obowiązkowych, a także zaakceptowania Regulaminu oraz
wyrażenia innych niezbędnych zgód. Akceptacja Regulaminu jest
niezbędna
do dokonania
rejestracji
i założenia
Konta
SSO,
a w konsekwencji do uzyskania dostępu do Profilu Użytkownika
Ekosystemu PZPN. Posiadanie przez użytkownika PUEP może być także
konieczne do uzyskania przez niego dostępu do poszczególnych
elementów Ekosystemu, w tym do skorzystania z określnych
funkcjonalności lub przypisania Użytkownikowi określonych Ról.
7. Uznaje się, że do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, będącej
podstawą korzystania przez Użytkownika z Konta SSO dochodzi w chwili
akceptacji postanowień Regulaminu i wyrażenia zgód niezbędnych do
przeprowadzenia procesu rejestracji, w tym do przesłania Użytkownikowi
linku aktywującego, o którym mowa w ust. 8 poniżej.
8. Użytkownik zakładający Konto SSO podaje w procesie rejestracji: imię,
nazwisko, adres e-mail za pośrednictwem, którego będzie logował się do
Konta SSO, a także ustala i potwierdza hasło do Konta. Następnie
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. Poprawne podanie wszystkich
danych, o których mowa powyżej, oraz wyrażenie zgód i akceptacja
Regulaminu, skutkuje wygenerowaniem i wysłaniem na adres e-mail
wskazany w procesie rejestracji linku aktywującego Konto SSO.
Potwierdzenie rejestracji Konta SSO, za pomocą w/w linku aktywującego
oraz wyrażenie dodatkowych zgód przez Użytkownika, skutkuje
rejestracją Konta SSO. Link, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
pozostaje aktywny przez okres 24 godzin od chwili jego wysłania na adres
e-mail Użytkownika wskazany w procesie rejestracji. Niepotwierdzenie
przez Użytkownika rejestracji Konta SSO przy użyciu linku aktywującego
w okresie 24 godzin od jego wysłania, skutkuje utratą ważności tego linku
i usunięciem danych Użytkownika przez PZPN, a w konsekwencji
koniecznością powtórzenia przez Użytkownika całego procesu rejestracji
Konta SSO, w przypadku dalszej woli jego rejestracji.
9. W toku procedury tworzenia Konta SSO, Użytkownik może wyrazić zgody
fakultatywne, które nie wpływają na możliwość utworzenia samego Konta
SSO i w efekcie PUEP, ale mogą skutkować otrzymywaniem przez
Użytkownika dodatkowych informacji i ofert, w szczególności tzw. zgody
marketingowe.
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10. W przypadku działania w imieniu osoby niepełnoletniej lub
podopiecznego, uprawniony rodzic lub opiekun prawny musi potwierdzić
działanie w imieniu takiego Użytkownika w ramach własnego PUEP oraz
podać wskazane dane dodatkowe.
11. Wskutek utworzenia Konta SSO, Użytkownik uzyskuje status Użytkownika
zarejestrowanego, a tym samym uzyskuje dostęp do funkcjonalności
Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN niedostępnych dla Użytkowników
niezarejestrowanych.
12. Użytkownik zarejestrowany może otrzymywać od Administratora, na adres
poczty elektronicznej wskazany w procesie rejestracji, cykliczne
informacje odnośnie działalności statutowej PZPN, w tym informacje
o nowych serwisach i usługach PZPN, a także informacje administracyjne
związane z funkcjonowaniem Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN,
jego poszczególnych elementów, a także samego Administratora.
Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych w powyżej
wskazanych treści.
13. Użytkownik zarejestrowany może rozbudowywać PUEP, poprzez
dodawanie Ról i funkcjonalności odpowiadających jego aktywności
w Ekosystemie PZPN, a także w ramach szeroko rozumianej działalności
związanej z dyscypliną piłki nożnej, w tym w ramach struktury PZPN oraz
rozgrywek organizowanych przez Związek. PUEP Użytkownika może
zawierać różny zakres danych osobowych Użytkownika w zależności od
jego aktywności w Ekosystemie PZPN, a także umożliwia Użytkownikowi
wnioskowanie o przypisanie poszczególnych Ról, a to w szczególności:
1) Podstawowy Profil Użytkownika Ekosystemu PZPN (Konto
SSO), czyli PUEP, w ramach którego Użytkownikowi przypisano
w Ekosystemie jedynie rolę: „Profil ogólny”, a Użytkownik nie podał
żadnych danych dodatkowych (np. numeru PESEL lub numeru
paszportu) ponad te konieczne do utworzenia Konta SSO.
Podstawowy PUEP umożliwia korzystanie wyłącznie z niektórych
elementów Ekosystemu PZPN (np. Biblioteki Piłkarstwa Polskiego
PZPN), nie daje przy tym możliwości korzystania z elementów
systemu, do których konieczne jest podanie przez Użytkownika
danych dodatkowych (np. nie daje możliwości skorzystania
z Systemu Rezerwacji Biletów).
2) Ogólny Profil Użytkownika Ekosystemu PZPN, czyli PUEP,
w ramach którego Użytkownikowi przypisano rolę: „Profil ogólny”,
a Użytkownik podał dane dodatkowe. Ogólny PUEP umożliwia
korzystanie ze wszystkich elementów Ekosystemu PZPN, do których
dostęp daje Profil Podstawowy, a także do tych elementów, które
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wymagają podania danych, o których mowa powyżej. Ogólny PUEP
umożliwia m.in. skorzystanie z Systemu Rezerwacji Biletów.
3) Zawodnik jest to Rola w ramach PUEP, dedykowana dla osób
fizycznych uprawiających dyscyplinę piłki nożnej, zarówno w sposób
amatorski, jak i zarejestrowanych przez PZPN lub Wojewódzki
Związek Piłki Nożnej. Zawodnikiem w rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest także osoba fizyczna biorąca udział w rozgrywkach
e-futbolu, tj. rozgrywkach piłki nożnej rozgrywanych w sposób
elektroniczny.
4) Trener jest to Rola w ramach PUEP, dedykowana dla osób
fizycznych posiadających kwalifikacje określone odrębnymi
przepisami PZPN, które na podstawie uzyskanej od Związku licencji
mogą prowadzić zespół piłkarski lub być asystentem trenera, jak
również pełnić w szczególności funkcje trenera bramkarzy, trenera
przygotowania fizycznego, a także trenera zespołów młodzieżowych
lub Szkółek Piłkarskich (por. Uchwała nr XII/189 z dnia 12 grudnia
2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. Zasad
regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki
nożnej).
5) Sędzia jest to Rola w ramach PUEP, dedykowana dla osób
fizycznych pełniących funkcję sędziów lub sędziów asystentów
uprawnionych do sędziowania zawodów Ekstraklasy, I, II i III ligi,
a także rozgrywek niższych klas rozgrywkowych oraz innych
rozgrywek organizowanych lub współorganizowanych przez PZPN,
WZPN lub inne upoważnione przez Związek podmioty (por. Uchwała
nr VI/90 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Zasad awansu i spadku sędziów
szczebla centralnego oraz powoływania kandydatów na sędziów
szczebla centralnego).
6) Obserwator jest to Rola w ramach PUEP, dedykowana dla osób
fizycznych pełniących w przeszłości funkcję sędziego piłkarskiego
lub
sędziego
asystenta,
posiadających
doświadczenie
w prowadzeniu zawodów w roli sędziego lub sędziego asystenta,
uprawnionych do obserwacji, oceny i sporządzania raportów
z meczów piłki nożnej pod kątem oceny pracy zespołu
sędziowskiego.
7) Delegat meczowy jest to Rola w ramach PUEP, dedykowana dla
osób fizycznych będących najwyższymi rangą przedstawicielami
PZPN na zawodach, których zadaniem jest nadzorowanie
prawidłowego sposobu organizacji i przebiegu zawodów, a także
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wspierającą organizatora zawodów w sprawach organizacyjnych i
bezpieczeństwa oraz przygotowującą dokumentację meczową.
8) Fizjoterapeuta jest to Rola w ramach PUEP, dedykowana dla osób
fizycznych posługujących się tytułem zawodowym „fizjoterapeuty”,
tj. posiadającym prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie
z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty i wykonujących ten zawód
w ramach rozgrywek organizowanych lub współorganizowanych
przez PZPN, WZPN lub inne upoważnione przez Związek podmioty.
9) Ratownik medyczny jest to Rola w ramach PUEP, dedykowana dla
osób fizycznych posiadających i posługujących się tytułem
zawodowym „ratownika medycznego” zgodnie z Ustawą
o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r.,
a także wykonujących ten zawód w ramach rozgrywek
organizowanych lub współorganizowanych przez PZPN, WZPN lub
inne upoważnione przez Związek podmioty. Z tym zastrzeżeniem,
że Ratownikiem medycznym nie jest osoba posiadająca Kurs
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
10) Lekarz jest to Rola w ramach PUEP, dedykowana dla osób
fizycznych wykonujących zawód lekarza i posiadających licencję
lekarską PZPN uzyskaną zgodnie z uchwałą nr III/46 z dnia 19 marca
2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad
przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy,
I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych. Lekarz sprawuje opiekę
nad zespołem Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej lub reprezentacją
narodową może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia
następujące warunki: (i) posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, (ii) korzysta z pełni praw publicznych, (iii) jest specjalistą
w zakresie ortopedii i traumatologii, chirurgii, chirurgii dziecięcej,
medycyny wewnętrznej, kardiologii, anestezjologii, pediatrii,
medycyny rodzinnej, rehabilitacji medycznej lub medycyny
sportowej, (iv) posiada ważną Licencję Lekarską PZPN przyznaną w
trybie w/w Uchwały przez Komisję Licencji Lekarskich PZPN.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach lekarz może uzyskać
zgodę Komisji Licencji Lekarskich PZPN na przyznanie licencji
w trybie szczególnym.
11) Koordynator ZPNS jest to Funkcja w ramach PUEP, przyznawana
osobom fizycznym przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej
uprawniająca do współpracy przy organizacji Turnieju „Z Podwórka
na Stadion o Puchar Tymbarku”. Koordynatorzy ZPNS dzielą się na
koordynatorów wojewódzkich odpowiedzialnych za organizację
rozgrywek w poszczególnych województwach i koordynatorów
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lokalnych odpowiedzialnych za organizację rozgrywek na szczeblu
gminnym i powiatowym.
12) Administrator Szkółki Piłkarskiej jest to w Rola w ramach PUEP,
przyznawana osobom fizycznym posiadającym zdefiniowany profil
Administratora w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską,
funkcjonujący w ramach Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich
PZPN. Administrator Szkółki jest uprawniony w systemie
Zarządzania Szkółką Piłkarską do obsługiwania wszystkich
funkcjonalności, w tym do nadawania i odbierania uprawnienia
pozostałym Administratorom Szkółki Piłkarskiej, tj. Administratorowi
Oddziału Szkółki Piłkarskiej, Administratorowi Finansowemu Szkółki
Piłkarskiej lub Trenerowi Administratorowi (Regulamin Programu
Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, dostępny na:
https://www.pzpn.pl/federacja/dokumenty).
13) Administrator Oddziału Szkółki Piłkarskiej jest to Rola w ramach
PUEP, przyznawana osobom fizycznym przez Administratora
Szkółki Piłkarskiej, w ramach I Cyklu Certyfikacji kończącego się
w dniu 30 czerwca 2021 r., uprawniająca w systemie Zarządzania
Szkółką Piłkarską do obsługiwania wszystkich funkcjonalności
w zakresie określonego Oddziału danej Szkółki Piłkarskiej
(Regulamin Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek, dostępny na:
https://www.pzpn.pl/federacja/dokumenty).
14) Administrator Finansowy Szkółki Piłkarskiej jest to w Rola
w ramach PUEP, przyznawana osobom fizycznym przez PZPN
na wniosek Administratora Szkółki Piłkarskiej, uprawniająca do
obsługi modułu finansowego w ramach Systemu Zarządzania
Szkółką Piłkarską (Regulamin Programu Certyfikacji PZPN dla
Szkółek, dostępny na: https://www.pzpn.pl/federacja/dokumenty).
15) Trener Administrator Szkółki Piłkarskiej jest to w Rola w ramach
PUEP, przyznawana osobom fizycznym przez Administratora
Szkółki Piłkarskiej, uprawniająca do obsługi funkcjonalności Systemu
Zarządzania Szkółką Piłkarską w obszarze Drużyn, do których
Trener jest przypisany w funkcji I albo II Trenera (Regulamin
Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek, dostępny na:
https://www.pzpn.pl/federacja/dokumenty).
16) Wolontariusz jest to Rola w ramach PUEP, przyznawana osobom
fizycznym która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują na rzecz
PZPN lub jej członków statutowych świadczenia związane
z szeroko rozumianą dyscypliną piłki nożnej, w szczególności
rozgrywkami organizowanymi przez w/w podmioty. Szczegółowe
zasady wykonywania wolontariatu określa m.in. Ustawa z dnia
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17) Administrator Wymiany Informacji Meczowej (Administrator
WIM), jest to Rola w ramach PUEP, przyznawana osobom fizycznym
działającym w imieniu Klubów sportowych, których zadaniem jest
dostarczania określonym podmiotom informacji organizacyjnych
związanych z organizowanymi meczami, w szczególności w zakresie
harmonogramu meczu, informacji o drużynie (m.in. stroje,
zakwaterowanie,
eskorta
Policji),
danych
dotyczących
bezpieczeństwa (m.in. przewidywana liczba widzów gospodarzy,
deklarowana liczba kibiców gości), a także danych kontaktowych do
osób funkcyjnych Klubu, w tym Kierownika ds. bezpieczeństwa,
Głównej osoba kontaktowa ds. organizacji meczu, Kierownika
drużyny, SLO, Rzecznika prasowy, osoby kontaktowa ds. obsługi
Komisji Antydopingowej lub – w przypadku drużyny gości – Głównej
osoby kontaktowej, Kierownika drużyny, SLO. Szczegółowe zasady
przekazywania
w/w
informacji
określają
Regulaminy
Poszczególnych Rozgrywek (np. Regulamin Rozgrywek Piłkarskich
o Mistrzostwo I Ligi na sezon 2019/2020 lub Regulamin Rozgrywek
Piłkarskich o Mistrzostwo II Ligi na sezon 2019/2020). Administrator
WIM wypełnia powierzone mu przez Klub zadania za pośrednictwem
Systemu Wymiany Informacji Meczowej (WIM) i dostępnego za jego
pośrednictwem formularza WIM.
14. Administrator zastrzega, że powyższy katalog Ról jest katalogiem
otwartym, a Polski Związek Piłki Nożnej, w miarę potrzeb wynikających
z funkcjonowania Ekosystemu PZPN, a także działalności Związku,
WZPN lub Klubów Sportowych, jest uprawniony do tworzenia nowych Ról
i Funkcji, które będą możliwe do przypisania Użytkownikowi w ramach
PUEP. Utworzenie nowych Ról albo Funkcji możliwych do przypisania
w ramach PUEP lub zmiana dotychczasowego sposobu funkcjonowania
Ról lub Funkcji już istniejących nie stanowi zmiany Regulaminu i nie
wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia poprzez Uchwałę Zarządu
PZPN.
15. Przypisanie sobie przez Użytkownika Roli w ramach PUEP, a także samo
posiadanie PUEP, może być wymagane przez PZPN w związku
z obowiązkami Użytkownika wynikającymi z pełnionych przez niego ról,
funkcji lub zadań w strukturze Związku lub organizowanych przez Związek
rozgrywkach. Przypisanie określonej Roli w Profilu daje bowiem
Użytkownikowi dostęp do funkcjonalności, z których skorzystanie może
być niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków nałożonych na
Użytkownika, na mocy regulacji wewnętrznych PZPN, w związku
z pełnioną przez niego rolą, funkcją lub zadaniem.
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16. Administrator może uzależnić udzielenie Użytkownikowi dostępu
do poszczególnych elementów Ekosystemu, w tym Ról i funkcjonalności,
od uprzedniego podania przez niego za pośrednictwem PUEP
dodatkowych danych lub wyrażenia dodatkowych zgód, a także akceptacji
regulaminów
szczególnych,
regulujących
zasady
korzystania
i funkcjonowania tych elementów.
17. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania przypisania mu
w ramach PUEP Roli lub funkcjonalności związanej bezpośrednio
z działalnością PZPN, w tym prowadzeniem rozgrywek lub pełnieniem
w nich określonych funkcji, Administrator zastrzega sobie możliwości
dokonywania wielostopniowej weryfikacji tożsamości Użytkownika,
tj. poza autentykacją mailową, także weryfikację w inny sposób (np. drogą
telefoniczną, bądź to za pośrednictwem wiadomość sms lub poprzez
przeprowadzenie rozmowy). Użytkownik PUEP, poprzez zgłoszenie
żądania uzyskania dostępu do danego element Ekosystemu, upoważnia
Administratora do dokonania czynności weryfikacyjnych, o których mowa
powyżej. Użytkownik poprzez aplikację do Roli lu funkcjonalności,
o których mowa powyżej, upoważnia Administratora do dokonania
wszelkich czynności weryfikacyjnych potrzebnych do sprawdzenia
tożsamości Użytkownika, a w konsekwencji do przypisania mu
wnioskowanej Roli lub funkcjonalności w PUEP. Zakres danych, których
podanie przez Użytkownika jest konieczne do dodania danej Roli lub
funkcjonalności w PUEP, jest uzależniony od ich charakteru, regulacji
wewnętrznych PZPN, postanowień regulaminów szczególnych, a także
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, o ile takie znajdują
zastosowanie do danej Roli lub funkcjonalności, z którą dana Rola jest
związana.
18. Administrator Ekosystemu jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia
Konta SSO i PUEP, w każdym czasie, w szczególności, gdy zaistnieją
podejrzenia, że Użytkownik korzysta z Profilu Użytkownika Ekosystemu
PZPN w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, regulaminów
szczególnych lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego, czy też
dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego albo
w sytuacji, gdy korzystanie mogłoby zmierzać do naruszenia wyżej
wskazanych zasad, a także popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
19. W przypadkach powzięcia wątpliwości co do faktycznej tożsamości osoby,
wskazanej w danym PUEP jako Użytkownik, a także, gdy zaistnieją
podejrzenia, że jeden Użytkownik posiada więcej niż jeden PUEP lub
Konto SSO lub że jakiekolwiek dane wskazane przez niego w PUEP
są nieprawdziwe, a także gdy określone Profile Użytkownika Ekosystemu
PZPN tworzone są w celach niezgodnych z Regulaminem, regulaminami
szczególnymi lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
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Administrator może zawiesić działanie danego PUEP lub wszystkich
podejrzanych
Profili.
W przypadku
skorzystania
z powyższego
uprawnienia, Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą
o przedstawienie
dowodów
pozwalających
na zweryfikowanie
prawdziwości danych wskazanych w dedykowanym mu Profilu.
W sytuacjach, w których Użytkownik nie przedstawi żądanych danych lub
informacji we wskazanym przez Administratora terminie lub gdy
weryfikacja autentyczności danych zawartych w PUEP będzie niemożliwa
lub znacznie utrudniona z innych przyczyn, Administrator jest uprawniony
do usunięcia wszystkich PUEP, co do których powziął wątpliwości.
20. Także w innych przypadkach zablokowania PUEP, Administrator może
uzależnić jego odblokowanie od podjęcia przez Użytkownika określonych
działań we wskazanym terminie (np. usuwających naruszenia
Regulaminu), a w przypadku niewykonania ich w wyznaczonym terminie
usunąć dany PUEP.

§ 6. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.

Ekosystem PZPN oraz Treści w nim publikowane i udostępniane za jego
pośrednictwem, a także inne materiały zawarte w poszczególnych
elementach Ekosystemu, w szczególności znaki towarowe, bazy danych
lub ich opracowania, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących
przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze
zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 419
ze zm.).

2. Prawa do Treści, znaków towarowych oraz baz danych udostępnianych
lub publikowanych w ramach Ekosystemu przysługują Administratorowi
lub osobom trzecim, jeśli na podstawie stosownych porozumień, umów lub
przepisów prawa powszechnie obowiązującego Administrator jest
uprawniony do ich wykorzystywania.
3. Użytkownik korzystając z Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN,
Ekosystemu lub jego poszczególnych elementów, w tym Treści w nim
zawartych, nie nabywa żadnych praw ani licencji do Treści, utworów
lub baz danych, a korzystanie z nich może następować tylko w ramach
dozwolonego użytku, określonego w Regulaminie lub regulaminach
szczególnych. Korzystanie przez Użytkownika z Treści i utworów w inny
sposób lub na innych polach eksploatacji niż określone w Regulaminie
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lub w regulaminach szczególnych może następować wyłącznie
na podstawie uprzedniej, pisemnej i wyraźnej zgody Administratora.
4. Wszelkie Treści udostępnione Administratorowi lub opublikowane przez
Użytkownika w ramach Ekosystemu lub jego poszczególnych elementów
mogą podlegać moderacji, korekcie lub edycji Administratora,
w szczególności pod kątem zgodności z Regulaminem lub regulaminami
szczególnymi. Wszelkie Treści, które w ocenie Administratora naruszają
postanowienia Regulaminu lub regulaminów szczególnych mogą zostać
przez niego usunięte lub jeżeli pozwala na to ich charakter odpowiednio
zmodyfikowane.
5. Użytkownik udostępniając Administratorowi lub publikując samodzielnie
Treści w Ekosystemie wyraża nieodwołalną zgodę na nieodpłatną
i nieograniczoną terytorialnie publikację tych Treści i jego poszczególnych
elementach, w tym na korzystanie przez PZPN z wskazanych Treści na
polach eksploatacji wskazanych w regulaminie szczególnych
dedykowanym dla elementu Ekosystemu, za pomocą którego dane Treści
są udostępniane lub publikowane przez Użytkownika.
6. Administrator zastrzega sobie możliwości ustanowienia regulaminów
szczególnych precyzujących zasady udostępniania lub publikowania
przez Użytkownika Treści w ramach poszczególnych elementów
Ekosystemu w szczególności precyzujących warunki i czas trwania zgody
na publikację danych Treści przez Administratora, w tym pola eksploatacji,
na których będzie mógł on z nich korzystać.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ GROMADZENIE
I PRZETWARZANIE DANYCH
1. Zapisy wstępne:
1) Administrator (PZPN) czyli podmiot, który samodzielnie lub
wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych
osobowych, mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie
danymi osobowymi Użytkowników oraz przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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
(dalej: „RODO”) a w szczególności art. 32 RODO (bezpieczeństwo
przetwarzania), uprzejmie informuje, że aby świadczyć na rzecz
Użytkowników Usługi
w ramach Ekosystemu PZPN, jego
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poszczególnych elementów, w tym PUEP, musi przetwarzać ich
dane osobowe.
2) Użytkownik nie może sprzeciwić się przetwarzaniu przez PZPN
jego danych osobowych i jednocześnie żądać świadczenia usług
w ramach Ekosystemu PZPN, jego poszczególnych elementów,
w tym Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN. Jednakże każdy
Użytkownik zarejestrowany i niezarejestrowany korzystający
z Ekosystemu lub jego poszczególnych elementów, jako osoba,
której dane dotyczą, posiada prawa gwarantowane zapisami
RODO, a także przepisami ustaw szczególnych obowiązujących na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są respektowane przez
PZPN. W szczególności Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec
pewnych sposobów przetwarzania jego danych osobowych, na
przykład przetwarzania jego danych osobowych w celu przesyłania
informacji marketingowych. Ponadto Użytkownik posiada prawo do
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
oraz możliwość ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.
3) Administratorem
danych
osobowych
Użytkowników
jest
Administrator Ekosystemu PZPN, czyli: Polski Związek Piłki Nożnej
z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7, 02-366
Warszawa wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000091546, sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5261727123,
REGON: 000866550.
4) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu
wykorzystywania i ochrony danych osobowych przez PZPN
Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD), czyli osobą dysponującą fachową wiedzą na temat
prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, powoływaną przez
Administratora danych osobowych w celu wspomagania
wewnętrznego przestrzegania przepisów RODO.
5) Każdy Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych PZPN na dwa sposoby:
a) mailowo: daneosobowe@pzpn.pl
b) korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 7, 02-366
Warszawa.
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Użytkownik, który zgłosi się po pomoc do Administratora, powinien
pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa może zajść potrzeba
uwierzytelnienia jego tożsamości przed realizacją zapytania,
udzieleniem informacji lub pomocy.
2. Dane osobowe oraz ich przetwarzanie:
1) Zgodnie z zapisami art. 4 pkt 1 RODO, termin „dane osobowe”
oznacza wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane
dotyczą”).
„Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna” to osoba, którą
można
bezpośrednio
lub
pośrednio
zidentyfikować,
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub inne szczególne czynniki określające fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość danej osoby fizycznej.
2) Zgodnie z art. 4 pkt 2 RODO, „przetwarzanie danych osobowych”
oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tj. 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 danych osobowych.
3. Cel przetwarzania danych osobowych:
1) Dane przetwarzane przez PZPN to przede wszystkim dane
udostępniane przez Użytkowników w związku z korzystaniem
z Ekosystemu PZPN, w tym utworzenia Profilu Użytkownika
Ekosystemu PZPN, a także w celu uzyskania przez Użytkownika
dostępu do poszczególnych Ról i funkcjonalności oferowanych za
pośrednictwem Ekosystemu lub jego poszczególnych elementów.
Administrator może także przetwarzać dane osobowe, które
Użytkownik przekaże podczas kontaktu z PZPN, w celu uzyskania
pomocy, a także dane uzyskane podczas korzystania przez
Użytkownika z Ekosystemu lub jego poszczególnych elementów,
wówczas dokonywana będzie analiza m.in. rodzaju urządzenia
końcowego
wykorzystywanego
w
trakcie
korzystania
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z poszczególnych elementów Ekosystemu lub lokalizacji, z której
Użytkownik uzyskuje do niego dostęp.
2) Administrator może także przetwarzać inne dane osobowe
Użytkownika, w szczególności dane znajdujące się w posiadaniu
PZPN w związku z funkcjami, rolami lub zadaniami powierzonymi
danemu Użytkownikowi w strukturze PZPN, w szczególności
w związku z uczestnictwem Użytkownika w organizowanych przez
Związek rozgrywkach, a także pełnieniem funkcji lub członkostwem
w Związku. Przetwarzanie tego rodzaju danych w ramach
Ekosystemu będzie miało miejsce w szczególności w sytuacji, gdy
Użytkownik będzie żądał przypisania mu określonych Ról w ramach
PUEP, a także w przypadku korzystania przez Użytkownika
z funkcjonalności, które niesie za sobą przypisanie tych Ról.
3) Dane osobowe, jakie PZPN przetwarza w związku z użytkowaniem
Serwisu przez Użytkowników, to m.in.:
a) imię, nazwisko, adres email i hasło Użytkownika,
w szczególności w celu rejestracji, późniejszego logowania
oraz administrowania PUEP, a także w celu weryfikacji
tożsamości Użytkownika, w tym w bazach danych PZPN;
b) numer PESEL, numer paszportu, obywatelstwa, daty
urodzenia i płci Użytkownika, w szczególności w celu
jednoznacznego określenia lub weryfikacji tożsamości
Użytkownika, w tym w zakresie wymaganym przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, przede wszystkim
w sytuacjach rejestracji lub dodania określonych Ról
w PUEP, a także w celu skorzystania przez Użytkownika
z niektórych funkcjonalności Ekosystemu (np. możliwości
zakupu
biletu
na
wydarzenia
organizowane
lub współorganizowane przez PZPN), tj. w celu określenia
lub weryfikacji tożsamości Użytkownika;
c) numer telefonu, w szczególności w celu kontaktu
z Użytkownikiem, w tym – w określonych przypadkach –
w celu dodatkowej weryfikacji lub autentykacji Użytkownika
przed uzyskaniem przez niego dostępu do określonych
elementów Ekosystemu (np. poprzez przesłanie wiadomości
SMS), a także w celu przesyłania informacji
marketingowych, o ile Użytkownik uprzednio wyraził na to
zgodę (wycofanie zgody jest możliwe w każdym momencie);
d) adres e-mail, w szczególności w celu przesyłania
newsletttera lub informacji marketingowych, o ile Użytkownik
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uprzednio wyraził na to zgodę (wycofanie zgody jest możliwe
w każdym momencie);
e) historia oglądania oraz informacje o urządzeniu końcowym,
w szczególności w celu dostosowania do preferencji
Użytkownika oraz umożliwienia dalszego oglądania Treści
od momentu, w którym Użytkownik zakończył ich oglądanie,
niezależnie od urządzenia na jakim Użytkownik oglądał,
przeglądał lub w inny sposób zapoznawał się z danymi
Treściami, a także w celu poprawy dostępności
i korygowania błędów Ekosystemu lub jego poszczególnych
elementów,
f) adres IP, lokalizacja, w szczególności w celu potwierdzenia,
że Użytkownik znajduje się na terenie Polski, gdzie dana
usługa wchodząca w skład Ekosystemu jest dostępna;
g) w określonych przypadkach, w których Administrator uzyskał
na to zgodę Użytkownika lub gdy potrzeba taka wynika
z regulacji wewnętrznych PZPN (wiążących Użytkownika),
wizerunek Użytkownika, w postaci jego zdjęcia, nagrania
wideo z jego udziałem etc.
h) inne dane dotyczące Użytkownika znajdujące się
w posiadaniu PZPN w związku z funkcjami, rolami lub
zadaniami
powierzonymi
danemu
Użytkownikowi
w strukturze PZPN, w tym w związku z uczestnictwem
Użytkownika
w
organizowanych
przez
Związek
rozgrywkach, w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik
zażądał przypisania mu określonych Ról w ramach PUEP
(np. historia kariery, statystyki dotyczące zawodnika etc.).
4) Wskazane powyżej dane osobowe mogą być przetwarzane
wyłącznie, gdy istnieje ważna podstawa prawna dla danego rodzaju
przetwarzania. PZPN przetwarza dane na podstawie:
a) udzielonej zgody – przetwarzanie na podstawie
świadomej, dobrowolnej i opcjonalnej zgody Użytkownika
(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1
lit. a RODO, art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172
ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne);
b) w związku z wykonaniem umowy – przetwarzanie w celu
realizacji lub dążenia do zawarcia umowy z PZPN
(w postaci akceptacji Regulaminu lub stosownych
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regulaminów szczególnych), a dotyczącej np.: logowania,
korzystania z pomocy, Profilu Użytkownika Ekosystemu
PZPN,
lub
innych
poszczególnych
elementów
Ekosystemu, a także funkcjonalności i usług oferowanych
za ich pośrednictwem (podstawą prawną przetwarzania
danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c) w swoim uzasadnionym interesie – przetwarzanie
w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegającego m.in. na dochodzeniu
roszczeń związanych z działalnością PZPN, prowadzeniu
marketingu bezpośredniego, budowaniu relacji i wizerunku
PZPN, a także przetwarzaniu danych dla celu prowadzenia
analiz statystycznych oraz archiwalnych w interesie
publicznym, np. poprzez tworzenie historii kariery
Użytkowników uczestniczących w rozgrywkach piłki
nożnej, tj. m.in. Zawodników, Trenerów, Sędziów etc.
(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1
lit f RODO);
4. Środki techniczne i organizacyjne:
1) W celu ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych
Użytkowników, PZPN stosuje zabezpieczenia techniczne, fizyczne,
administracyjne i organizacyjne mające na celu ochronę danych
przed
utratą,
kradzieżą,
nieuprawnionym
dostępem,
wykorzystaniem lub modyfikacją. Zabezpieczenia te mają zapewnić
poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych
z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.
2) Do przetwarzania danych Użytkowników, w szczególności do
urządzeń, na których dane osobowe są przetwarzane,
Administrator dopuszcza wyłącznie osoby działające z jego
wyraźnego upoważnienia, przeszkolone z zakresu ochrony danych
osobowych oraz zobowiązane do zachowania przetwarzanych
danych w poufności.
3) Administrator
podczas
przetwarzania
danych
korzysta
z technicznych systemów zabezpieczeń takich jak zapory firewall,
technologie szyfrowania, hasła i programy antywirusowe, chroniąc
się tym samym przed nieupoważnionym korzystaniem lub innym
nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych.
5. Przechowywanie danych osobowych:

strona 30 z 43

1) PZPN przetwarza dane Użytkowników wyłącznie przez czas
niezbędny, nie dłużej niż do ustania przyczyn tego przetwarzania,
w tym do momentu wycofania zgody, jeśli była ona przesłanką
legalizującą przetwarzanie danych w określonym zakresie oraz
w terminach wymaganych przez przepisy prawa. W szczególności:
a)

w przypadku umowy przez czas niezbędny do realizacji
umowy natomiast po jej zakończeniu dane będą
przetwarzane przez czas potrzebny na wykazania
prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków,
w tym obowiązków o charakterze publicznoprawnym lub
do upływu terminów wskazanych w przepisach
o archiwizacji;

b)

w przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu
PZPN opisanego powyżej, przez czas niezbędny do
realizacji tego interesu Administratora, nie dłużej jednak
niż do czasu uznania za uzasadniony sprzeciwu osoby,
której dane dotyczą, odnośnie przetwarzania danych, zaś
w przypadku, gdy prawnie uzasadnionym interesem jest
marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez
Użytkownika sprzeciwu, jednak nie dłużej niż 3 lata;

c)

przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód
na otrzymywanie informacji reklamowych, promocyjnych,
marketingowych, handlowych oraz newslettera PZPN do
czasu wycofania przez Użytkownika odpowiedniej zgody.

2) Jeżeli w stosunku do określonego rodzaju danych osobowych cel
został zrealizowany, PZPN usunie takie dane lub dokona ich
anonimizacji, o ile będzie to praktycznie możliwe.
6. Odbiorcy danych osobowych:
1) PZPN dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe
Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem przez osoby
trzecie, w szczególności nie udostępnia danych osobowych
żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcami danych
mogą być wyłącznie inne organizacje i osoby, którym PZPN może
ujawnić dane osobowe, na podstawie przepisów prawa. Należą
do nich:
a) członkowie PZPN (Kluby sportowe, Wojewódzkie Związki
Piłki Nożnej) lub podmioty współpracujące z Związkiem
w ramach organizacji rozgrywek piłki nożnej lub innych
organizowanych
wydarzeń,
o
ile
konieczność
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przetwarzania danych przez te podmioty wynika
bezpośrednio lub pośrednio z żądań zgłoszonych przez
Użytkownika, w tym żądań dostępu do poszczególnych
elementów Ekosystemu;
b) organy państwa, uprawnione na podstawie odrębnych
przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie
postępowań;
2) podmioty zewnętrzne wspierające PZPN w prowadzeniu
działalności statutowej i administracyjnej, w szczególności
kancelarie prawne, biura księgowe, a także podmioty, które
wspierają Związek w ramach świadczenia usług drogą
elektroniczną bądź zapewniają usługi informatyczne, wykonują
usługi konsultingowe lub audytowe, a także współpracują z PZPN
w ramach kampanii marketingowych. Wszyscy zewnętrzni
dostawcy mają obowiązek przestrzegać wytycznych PZPN
związanych z ochroną danych osobowych oraz obowiązujących
umów powierzenia przetwarzania danych, sporządzonych na
piśmie, oraz wszelkich innych obowiązujących umów zawartych
pomiędzy PZPN a dostawcami, a także muszą wdrożyć
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony
powierzonych im danych osobowych.
7. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich:
1) Dane osobowe Użytkowników nie będą – co do zasady –
przekazywane
do
państw
trzecich
ani
organizacji
międzynarodowych w rozumieniu RODO, tj. poza obszar Unii
Europejskiej
2) W przypadku zamiaru przekazania podanych przez Użytkownika
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, PZPN może je przekazać, zapewniając
odpowiedni stopień ich ochrony lub odpowiednie zabezpieczenia.
W takiej sytuacji PZPN umożliwia uzyskanie kopii danych
przekazywanych do Państw trzecich.
8. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych:
1) Na podstawie art. 15 RODO, Użytkownik ma prawo dostępu do
danych osobowych jego dotyczących. Osoby, których dane
dotyczą, mają możliwość uzyskania od PZPN informacji, czy ich
dane są przetwarzane i w jakim zakresie. Dodatkowo Użytkownik
może żądać od Administratora uzyskania dostępu do tych danych
oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – uzyskania ich kopii. Kopia
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w formie elektronicznej jest bezpłatna, kopia przesłana na
wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny zostanie
Użytkownikowi wydana bezpłatnie za pierwszym razem, przy
kolejnych prośbach może zostać nałożona na Użytkownika
stosowna opłata związana z kosztami administracyjnymi.
O nałożeniu w/w opłaty Użytkownik zostanie uprzednio
poinformowany przez Administratora.
2) Na podstawie art. 16 RODO, Użytkownik ma prawo
sprostowania swoich danych osobowych. Jeśli dane
nieprawidłowe lub niekompletne Użytkownik może żądać
Administratora sprostowania danych w stosunku do których
może dokonać sprostowania samodzielnie w ramach PUEP.

do
są
od
nie

3) Na podstawie art. 17 RODO, Użytkownik ma prawo do usunięcia
danych (“prawo do bycia zapomnianym”). W przypadku
wystąpienia określonych okoliczności Użytkownik może żądać od
Administratora usunięcia niektórych danych na swój temat bądź
całego ich zbioru. Administrator powiadomi Użytkownika o czasie
realizacji jego żądania, przy czym proces przeprowadzony będzie
bez zbędnej zwłoki. Użytkownik nie może skorzystać
z wspomnianego prawa w przypadkach, gdy przetwarzanie jest
niezbędne np.: do celów archiwalnych w interesie publicznym, do
celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych bądź do ustalenia lub dochodzenia roszczeń,
a także obrony przed nieuprawnionymi roszczeniami. Użytkownik
nie może żądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy są one
przetwarzane przez Administratora na innej podstawie prawnej niż
zgoda osoby, której dane dotyczą, a cel takiego przetwarzania nie
została jeszcze osiągnięty.
4) Na podstawie art. 18 RODO, Użytkownik ma prawo żądania od
Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Użytkownik może wystąpić z takim żądaniem, w szczególności
w sytuacji, gdy zgromadzone dane są nieprawidłowe –
ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy
zostaną one poprawione, a także w sytuacji, gdy nie ma dłużej
danej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
5) Na podstawie art. 20 RODO, Użytkownik ma prawo do
przenoszenia swoich danych osobowych pomiędzy różnymi
podmiotami (administratorami). Jeśli prośba taka zostanie
wystosowana, Administrator ma obowiązek przekazać osobie
komplet zgromadzonych na jej temat danych, w formie, która
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będzie możliwa do odczytania. Osoba, której dane dotyczą, może
bez przeszkód przekazać te informacje innemu administratorowi.
6) Na podstawie art. 21 RODO, Użytkownik ma prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże, nawet
w przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec określonego sposobu
przetwarzania, PZPN może kontynuować przetwarzanie, jeżeli jest
ono dozwolone lub wymagane na postawie obowiązujących
przepisów prawa, np. w celu wykonania obowiązków prawnych lub
zobowiązań umownych związanych z Użytkownikiem, którego
dane dotyczą.
7) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje
Użytkownikowi również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej
cofnięciem.
8) Odnośnie uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie,
Użytkownik w celu zgłoszenia żądania może posłużyć się jednym z
formularzy dostępnych na stronie https://www.pzpn.pl/kontakt/rodo
lub dokonać zgłoszenia na adres mailowy Inspektora Ochrony
Danych PZPN: daneosobowe@pzpn.pl.
9. Skarga do organu nadzorczego:
1) W przypadku jakichkolwiek skarg i zażaleń związanych
z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PZPN pod
adresem e-mail: daneosobowe@pzpn.pl.
2) Ponadto każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna,
że określone
przetwarzanie
danych
osobowych
przez
Administratora narusza przepisy RODO.
10. Aktualizacje:
1) PZPN może w każdym czasie zmienić i aktualizować zasady
przetwarzania danych osobowych określone w niniejszym
Regulaminie. Jeżeli wprowadzone przez PZPN zmiany wypłyną na
sposób w jaki Administrator przetwarza dane, a sposób korzystania
z danych osobowych będzie inny niż wskazano w Regulaminie
obowiązującym w chwili ich zbierania. O ewentualnych zmianach,
o których mowa powyżej, Użytkownicy zostaną o tym
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poinformowani w widoczny dla nich sposób (np. otrzymają
wiadomość drogą elektroniczną).
11. Profilowanie i przetwarzanie
zautomatyzowany:

danych

osobowych

w

sposób

1) Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec
Użytkowników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób
istotnie wpływać na sytuację Użytkowników.
2) Administrator zastrzega sobie także możliwość „profilowania”
danych osobowych oraz innych danych gromadzonych za
pośrednictwem szeroko rozumianego Ekosystemu, w tym PUEP,
które może polegać m.in. na wykorzystaniu w/w danych do oceny
niektórych czynników osobowych Użytkowników, w szczególności
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów ich pracy
fizycznej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się, a także do tworzenia na podstawie tych
danych statystyk i analiz lub wykorzystywania wskazanych danych
i ich opracowań do celów marketingowych.
12. Pliki „cookies” oraz inne dane gromadzone w związku z korzystaniem
z Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN:
1) Administrator, w związku z korzystaniem przez Użytkownika
z Ekosystemu, zastrzega sobie możliwość przetwarzania informacji
i danych zawartych w plikach „cookies”, w szczególności w celu:
a) identyfikacji
Użytkowników
jako
zalogowanych
w Ekosystemie, w tym posiadających PUEP;
b) zapamiętywania indywidualnych preferencji Użytkownika;
c) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy,
a także danych logowania do PUEP;
d) dostosowywania zawartości Ekosystemu lub jego
poszczególnych elementów do indywidualnych preferencji
Użytkownika;
e) zapamiętywania sposobów korzystania z Ekosystemu lub
jego poszczególnych elementów, w tym identyfikowania
Treści, z którymi Użytkownik zapoznał się dotychczas,
w celu wyświetlania Użytkownikowi Treści dostosowanych
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do deklarowanych
Użytkownika;

lub

zdefiniowanych

preferencji

f) prezentowania Użytkownikowi treści dostosowanych do
jego geolokalizacji, w tym treści o charakterze lokalnym;
g) podejmowania innego rodzaju działań związanych
z dostosowywaniem
treści
prezentowanych
za
pośrednictwem poszczególnych elementów Ekosystemu
do potrzeb i zainteresowań Użytkownika;
h) prowadzenia statystyk (anonimowych) w zakresie sposobu
korzystania z Ekosystemu lub stron, serwisów, platform
i systemów wchodzących w jego skład
i) marketingowym
związanym
z
działalnością
Administratora, jego Partnerów lub kontrahentów.
2) Pliki „cookies” są to informacje w postaci plików tekstowych,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby
odwiedzającej poszczególne elementy Ekosystemu PZPN
Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies”, w tym
sposobu ich działania, można znaleźć m.in. pod adresem:
pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub wszystkoociasteczkach.pl.
3) Administrator zastrzega sobie również prawo do przetwarzania
danych eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z PUEP,
Ekosystemu lub jego poszczególnych elementów (np. adresu IP,
informacji w dziennikach serwerów, domeny etc.), a także danych
statystycznych (np. ilość wyświetleń, ilość kliknięć etc.)
do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu
systemem.
4) Informacje w dziennikach serwerów to dane takie jak żądania strony
wysyłane przez Użytkownika, data i godzina żądania, dane
urządzenia (np. typ i model sprzętu), typ przeglądarki, język, typ
systemu operacyjnego, adres IP oraz pliki „cookies”.
5) Adres IP to unikatowy numer przypisany do danego komputera lub
urządzenia, na podstawie którego można uzyskać takie informacje,
jak np. kraj, z którego Użytkownik łączy się z siecią Internet.
6) Administrator zastrzega sobie także możliwość do korzystania
z systemu Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron
internetowych udostępnianej przez Google Inc. (“Google”). Google
Analytics używa plików “cookies”, o których mowa powyżej. Google
może przekazywać opracowane przez siebie informacje osobom
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trzecim, jedynie jeżeli będzie do tego zobowiązane na podstawie
właściwych przepisów prawa.
7) Administrator może także współpracować z innymi podmiotami
opracowującymi statystyki korzystania z Ekosystemu lub jego
poszczególnych elementów, takimi jak np. Gemius S.A., na
zasadach szczegółowo określanych przez te podmioty.
Współpraca, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może
polegać w szczególności na wykorzystywaniu plików „cookies” do
tworzenia anonimowych statystyk stron, serwisów i platform
wchodzących w skład Ekosystemu, których celem jest określenie
preferencji i oczekiwań Użytkowników, a w konsekwencji rozwój
Ekosystemu tak, aby był on jak najbardziej przyjazny dla
dotychczasowych i przyszłych Użytkowników.
8) W przypadku braku zgody na używanie plików „cookies” w związku
z korzystaniem z poszczególnych elementów Ekosystemu,
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić
ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich
przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do
urządzenia Użytkownika.
9) Zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, o których mowa
w pkt. 8 powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień
przeglądarki internetowej, z której korzysta. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w zależności od preferencji Użytkownika
i możliwości danej przeglądarki internetowej, w szczególności
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
„cookies” bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu pliku
„cookies” na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)
używanego przez Użytkownika.
10) Użytkownik może też w każdym czasie usunąć pliki „cookies”
zapisane na urządzeniu Użytkownika, poprzez skorzystanie
z właściwej opcji w menu danego programu (przeglądarki
internetowej). Szczegółowe instrukcje w tym zakresie uzależnione
są od rodzaju oprogramowania, w związku z powyższym należy
szukać ich w instrukcji użytkowania danego programu (przeglądarki
internetowej), z której Użytkownik korzysta.
11) W razie wątpliwości uznaje się, że nieskorzystanie przez
Użytkownika z możliwości określonych, w pkt. 8 i 9 powyżej,
oznacza zgodę Użytkownika na korzystanie przez Administratora z
plików „cookies” na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
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§ 8. SERWISY, PLATFORMY I SYSTEMY KORZYSTAJĄCE Z PUEP
1. Posiadanie Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN jest konieczne w celu
skorzystania lub uzyskania pełnego dostępu do poszczególnych
serwisów, platform lub systemów wchodzących w skład Ekosystemu
PZPN, w tym Usług świadczonych za ich pośrednictwem,
w szczególności:
1) Portalu „Łączy Nas Piłka”;
2) Serwisu Biblioteka PZPN;
3) Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w ramach Programu
Certyfikacji PZPN;
4) Systemu Obsługi Rezerwacji i Dystrybucji Biletów na Imprezy;
5) Systemu Extranet PZPN;
6) Systemu Akredytacji Medialnych PZPN;
2. Portal „Łączy Nas Piłka” jest to platforma internetowa dostępna po
adresem: https://www.laczynaspilka.pl/, składająca się ze stron, podstron
i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci
Internet,
prowadzona
i administrowana
przez
PZPN,
której
przeznaczeniem jest przede wszystkim:
1) publikowanie i prezentowanie Treści, w tym o szeroko rozumianej
tematyce piłkarskiej, w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od
rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi
Użytkownik posługuje się w celu zapoznania z tym materiałami;
2) umożliwienie Użytkownikowi udostępniania Treści w celu ich
późniejszej publikacji na w/w platformie;
3) umożliwienie
Użytkownikowi
korzystania
z
serwisów
umożliwiających prezentację Użytkownika, wymianę poglądów
i informacji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności w ramach
czatów, forów dyskusyjnych, a także innych funkcjonalności
platformy, w tym wyszukiwarek i innych podobnych narzędzi;
4) umożliwienie Użytkownikowi dokonywania transakcji handlowych
w sieci Internet, w szczególności zawieranie umów sprzedaży oraz
umowy o świadczenie usług za pośrednictwem określonych
serwisów PZPN, działających w oparciu o regulaminy szczególne,
w tym serwisu umożliwiającego dokonanie zakupu biletów
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na wydarzenia i imprezy organizowane lub współorganizowane
przez PZPN;
5) zakładanie Konta SSO, w celu późniejszego korzystania przez
Użytkownika zarejestrowanego, za pośrednictwem PUEP,
z dodatkowych funkcjonalności platformy Łączy Nas Piłka, a także
innych serwisów lub systemów PZPN, a także usług świadczonych
za ich pośrednictwem, na warunkach i zasadach określonych
w Regulaminie lub szczegółowo w regulaminach szczególnych
dedykowanych poszczególnym serwisom lub systemom;
6) umożliwienie Użytkownikowi brania udziału w akcjach i programach
oferowanych przez Administratora, w tym akcjach promocyjnych
i programach lojalnościowych;
3. Szczegółowe warunki, zasady funkcjonowania i korzystania z platformy
Łączy Nas Piłka określa regulamin szczególny platformy internetowej
„Łączy
Nas
Piłka”,
dostępny
pod
adresem:
https://www.pzpn.pl/federacja/dokumenty.
4. Serwis Biblioteka Piłkarstwa Polskiego jest to serwis internetowy, którego
przedmiotem działalności jest publikowanie i udostępnianie Treści
związanych z tematyką sportową, w tym szeroko rozumianą piłką nożną,
zarówno bieżących jak i archiwalnych, w szczególności w formie
materiałów audio i wideo, artykułów, opracowań, analiz, statystyk oraz
wszelkich innych formach możliwych do publikacji, dostępny pod
adresem: https://www.laczynaspilka.pl/biblioteka.
5. Jedynie Użytkownik posiadający PUEP może uzyskać pełny dostęp do
serwisu Biblioteka Piłkarstwa Polskiego, w tym do wszystkich usług i
funkcjonalności oferowanych przez ten serwis.
6. Szczegółowe warunki i zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu
Biblioteka Piłkarstwa Polskiego określa regulamin szczególny serwisu,
dostępny pod adresem: https://www.pzpn.pl/federacja/dokumenty.
7. System Zarządzania Szkółką Piłkarską to usługa systemowa PZPN
udostępniona Użytkownikom w ramach Programu Certyfikacji
dedykowana dla Administratorów, służąca do zarządzania pracą Szkółki
Piłkarskiej, budowania jej struktur organizacyjnych, potwierdzania
Zawodników w Szkółce Piłkarskiej/Oddziałach Szkółek Piłkarskich,
potwierdzania współpracy z trenerami oraz zarządzania i rozliczania
dotacją publiczną. Do uzyskania dostępu lub korzystania przez
Użytkownika z Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską wymagane jest
uprzednie posiadanie przez niego Profilu Użytkownika Ekosystemu
PZPN.

strona 39 z 43

8. Szczegółowe warunki i zasady funkcjonowania i korzystania z Systemu
Zarządzania Szkółką Piłkarską, określają regulaminy szczególne,
tj. Regulamin Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla
Szkółek Piłkarskich oraz Regulamin Systemu Extranet, dostępne pod
adresem: https://www.pzpn.pl/federacja/dokumenty.
9. System Rezerwacji biletów jest to system dostępny na jednej z podstron
platformy „Łączy Nas Piłka” (pod adresem: https://bilety.laczynaspilka.pl)
umożliwiający obsługę procesu rezerwacji i dystrybucji biletów na
imprezy organizowane lub współorganizowane przez PZPN.
10. W przypadku chęci skorzystania z Systemu Rezerwacji Biletów,
konieczne jest uprzednie utworzenie przez Użytkownika PUEP, a także
podanie określonych danych dodatkowych, w szczególności tych
wymaganych na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
11. Szczegółowe warunki, zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu
Rezerwacji Biletów, o którym mowa powyżej, w tym zakres danych
wymaganych do skorzystania z jego funkcjonalności, określa regulamin
szczególny
w/w
systemu,
dostępny
pod
adresem:
https://bilety.laczynaspilka.pl/
12. System Extranet PZPN jest to zbiór wszystkich struktur bazodanowych
i modułów, których przeznaczeniem jest zarządzanie i administrowanie
bieżącą działalnością Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich
Związków Piłki Nożnej, a także Klubów Sportowych, w szczególności
w zakresie działalności statutowej w/w podmiotów, organizacji
rozgrywek, a także organizacji innych wydarzeń związanych
z propagowaniem i popularyzowaniem szeroko rozumianej dyscypliny
piłki nożnej. System umożliwia m.in. ewidencjonowanie członków PZPN,
WZPN lub Klubów Sportowych, a także osób współpracujących z tymi
podmiotami ze względu na Role pełnione w strukturach w/w organizacji
(np. Sędziów, Trenerów, Zawodników, Lekarzy etc.), a także
zarządzenie tak ustalonymi zasobami kadrowymi w ramach bieżącej
działalności klubowej lub związkowej (np. organizacji rozgrywek,
prowadzenia transferów zawodników).
13. System Extranet umożliwia osobom fizycznym aktywnie funkcjonującym
w strukturach PZPN, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej lub Klubów
Sportowych, oraz pełniącym określone Role w organizowanych przez
te podmioty rozgrywkach i wydarzeniach, dostęp do swoich danych oraz
uzyskanie informacji na temat przypisanych Ról, funkcji i zadań, zarówno
w strukturze PZPN, jak i strukturach WZPN, Klubów Sportowych
lub Szkółek Piłkarskich, a także w rozgrywkach organizowanych przez
w/w podmioty.
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14. Uzyskanie dostępu do Systemu Extranet PZPN lub jego poszczególnych
elementów jest zarezerwowane wyłącznie dla określonych kategorii
Użytkowników, a także – w razie potrzeby – uzależnione od uprzedniego
spełnienia warunków i wymagań dodatkowych, w szczególności
przekazania przez Użytkownika dodatkowych danych i informacji, czy też
od uzyskania upoważnienia nadanego przez odpowiednie władze PZPN,
Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, Klubu Sportowego lub Szkółek
Piłkarskich.
15. Każdy Użytkownik korzystający lub aplikujący o dostęp do Systemu
Extranet PZPN powinien uprzednio utworzyć PUEP na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
16. Szczegółowe warunki, zasady funkcjonowania i korzystania z Systemu
Extranet PZPN, określa regulamin szczególny, tj. Regulamin Systemu
Extranet, dostępny pod adresem […]
17. Systemu Akredytacji Medialnych PZPN jest przeznaczony dla osób
fizycznych wykonujących zawód dziennikarza, w tym przedstawicieli
prasy, radia, telewizji, a także fotografów i video bloggerów, a także
redakcji mediów, chcących uzyskać akredytację medialną na rozgrywki
lub wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Związek. W
celu skorzystania z Systemu Akredytacji Medialnych PZPN, Użytkownik
zakłada PUEP i wskazuje w nim informacje dodatkowe, takie jak:
imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres mailowy, a także
wybiera typ akredytacji, występuje o przypisanie do wybranej redakcji,
występuje z wnioskiem o zarejestrowanie nowej redakcji bądź dokonuje
rejestracji jako dziennikarz freelancer. Podczas rejestracji użytkownik
będzie zobowiązany wystąpić o przypisanie do zarejestrowanej w
systemie redakcji bądź wystąpić z wnioskiem o zarejestrowanie nowej
redakcji, której konto nie zostało jeszcze utworzone w systemie lub
wybrać osobną kategorią – dziennikarz freelancer – o czym mowa
poniżej. Wniosek o rejestrację redakcji lub rejestrację dziennikarza jest
weryfikowany i rozpatrywany przez Biuro Prasowe PZPN.
18. Każdy Użytkownik korzystający z Systemu Akredytacji Medialnych PZPN
musi posiadać PUEP, który powinien uprzednio utworzyć na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
19. Szczegółowe warunki, zasady funkcjonowania i korzystania z Systemu
Akredytacji Medialnych PZPN, określa regulamin szczególny, dostępny
pod adresem https://media.pzpn.pl/
§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I KORESPONDENCJA
1. Użytkownikowi Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN przysługuje
prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem
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Ekosystemu, jak i poszczególnych stron, serwisów, platform i systemów
wchodzących w jego skład, a także poszczególnych usług
i funkcjonalności udostępnianych za ich pośrednictwem.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres:
wsparcie@pzpn.pl lub listownie na adres: Polski Związek Piłki Nożnej
z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7.
3. Administrator Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN rozpatrzy
reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i powiadomi o tym
Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
4. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania
od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia danych czy
informacji podanych w reklamacji, czas rozpatrzenia reklamacji
przedłuża się o czas udzielania wyjaśnień lub niezbędnych informacji
przez Użytkownika.
5. Wszelkie uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Profilu
Użytkownika Ekosystemu PZPN i Usługami świadczonymi za jego
pośrednictwem, inne niż reklamacje, Użytkownik może kierować
na adres: wsparcie@pzpn.pl

§ 10. ZMIANY I WYKŁADNIA REGULAMINU
1. Administrator Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN zastrzega sobie
prawo do jednostronnych zmian Regulaminu, w szczególności, gdy taka
potrzeba wynika ze zmian przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, faktu wprowadzenia nowych funkcjonalności,
zmodyfikowania dotychczasowych Usług, a także zidentyfikowania
nowych zagrożeń dla funkcjonowania Profilu Użytkownika Ekosystemu
PZPN lub jego Użytkowników.
2. Zmiany Regulaminu będą publikowane przez Usługodawcę na bieżąco,
poprzez publikację aktualnego tekstu Regulaminu wraz z informacją
o dokonaniu zmiany, a w przypadku Użytkowników zarejestrowanych
także poprzez przesłanie publikacji zmienionego Regulaminu poprzez
PUEP lub przesłanie na wskazany adres e-mail informacji
o planowanych zmianach, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Zmiany Regulaminu dotyczące nowych funkcji lub Usług, a także
wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie z chwilą ich
opublikowania.
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4. W razie wątpliwości poczytuje się, że korzystanie przez Użytkownika
zarejestrowanego lub niezarejestrowanego z Ekosystemu PZPN, jego
poszczególnych elementów, w tym Profilu Użytkownika Ekosystemu
PZPN, po wprowadzeniu zmian Regulaminu, oznacza ich akceptację.
5. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik
zarejestrowany powinien usunąć swój Profil i powstrzymać się od
dalszego korzystania z Ekosystemu, jego poszczególnych elementów
lub Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN. W przypadku
niezaakceptowania
zmian
w Regulaminie,
Użytkownik
niezarejestrowany powinien powstrzymać się od korzystania z Profilu
Użytkownika Ekosystemu PZPN lub innego elementu Ekosystemu
PZPN, w tym ze stron, serwisów, platform i systemów wchodzących
w jego skład.
6. Powyższe postanowienie dotyczące zasad zmiany Regulaminu znajdują
odpowiednie zastosowanie w przypadku regulaminów szczególnych
precyzujących zasady funkcjonowania i korzystania z poszczególnych
stron, serwisów, platform i systemów wchodzących w skład Ekosystemu
PZPN, a także poszczególnych Ról i funkcjonalności nabywanych przez
Użytkownika w ramach w/w elementów Ekosystemu PZPN. W przypadku
zmiany regulaminu szczególnego akceptacji ze strony Użytkownika
wymaga wyłącznie dany regulamin szczególny w nowym brzmieniu,
a zmiana takiego regulaminu nie wpływa na Regulamin PUEP i nie jest
równoznaczna z jego zmianą.
7. W przypadkach, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu lub
regulaminów szczególnych zostaną uznane za nieważne lub
niemożliwe do wyegzekwowania nie wpływa to na ważność
i obowiązywanie pozostałych postanowień Regulaminu.
8. Regulamin oraz regulaminy szczególne określają relacje pomiędzy
Administratorem
Profilu
Użytkownika
Ekosystemu
PZPN,
a Użytkownikiem, nie mogą stanowić podstawy do formułowania
uprawnień lub roszczeń przez osobę trzecią.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory,
poprzedzone próbą polubownego rozwiązania sporu, rozstrzygane będą
przez właściwe sądy polskie.
2. Aktualny Regulamin Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN jest dostępny
pod adresem: https://www.pzpn.pl/federacja/dokumenty.
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