
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Eleven Sports Network Sp. z o.o., Pl. 

Europejski 2, 00-8844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 558277, NIP 5213696985, REGON  361553392, o 

kapitale zakładowym 333 950,00 zł.  

 

W Eleven Sports Network Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: 

poland.dpo@elevensports.com. 

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) – w celu zawarcia, 

wykonania i rozliczenia zawartej przez Państwa z nami umowy o świadczenie usług 

płatnego dostępu do materiałów audiowizualnych drogą elektroniczną, usługi wysyłki 

newslettera; 

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wykonania ciążących na Eleven Sports Network 

obowiązków podatkowych wynikających ze świadczenia usług dostępu do materiałów 

audiowizualnych drogą elektroniczną; 

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, który 

stanowią: marketing bezpośredni produktów i usług Eleven Sports Network, 

nawiązywanie kontaktu z Państwem (np. w formie odpowiedzi na pytanie zgłoszone 

przez zakładkę „Skontaktuj się z nami”), prowadzenie analityki korzystania przez 

Państwa z serwisu i aplikacji, jak również dbałość o zapewnienie ich bezpieczeństwa, 

np. poprzez eliminowanie podejrzanego ruchu sieciowego, wykrywania potencjalnych 

naruszeń, zapewnienia Administratorowi możliwości dochodzenia roszczeń; 

4) przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia 

usług drogą elektroniczną.  

 

Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane podmiotom świadczącym na 

rzecz Eleven Sports Network Sp. z o.o. obsługę technologiczną serwisu internetowego, 

obsługę płatności lub aktywacji usług.  

 

Okres przechowywania poszczególnych danych przez Eleven Sports Network jako 

administratora serwisu i aplikacji jest uzależniony od rodzaju tych danych oraz celu ich 

przetwarzania. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez nas w związku z 

wykonywaniem zawartych z Państwem umów maksymalny okres przechowywania Państwa 

danych osobowych stanowić będzie 7,5 roku od ostatniego skorzystania przez Państwa z 

naszych usług. 
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W przypadku nawiązania przez Państwa kontaktu z nami – Państwa dane osobowe będą 

przechowywane, niezależnie od danych związanych z wykonaniem umowy, przez okres 7,5 

roku od zakończenia korespondencji. 

 

Jeśli zdecydują się Państwo subskrybować nasz newsletter, Państwa dane osobowe będą przez 

nas przetwarzane w tym celu do momentu wycofania przez Państwa subskrypcji lub usunięcia 

Państwa konta w serwisie .  

 

Przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

1) prawo żądania od Eleven Sports Network Sp. z o.o. dostępu do dotyczących Państwa 

danych osobowych,  

2) prawo żądania od Eleven Sports Network Sp. z o.o. sprostowania dotyczących 

Państwa danych osobowych. 

3) prawo żądania usunięcia przez Eleven Sports Network Sp. z o.o. dotyczących Państwa 

danych, 

4) prawo żądania ograniczenia przez Eleven Sports Network Sp. z o.o. przetwarzania 

dotyczących Państwa danych osobowych, 

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Eleven Sports Network Sp. z 

o.o. dotyczących Państwa danych osobowych, 

6) prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych.  

 

Żądania, o których mowa powyżej, prosimy kierować na adres 

poland.dpo@elevensports.com. 

 

Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia konta w serwisie. W przypadku, gdy w 

momencie zgłoszenia żądania usunięcia konta w serwisie lub aplikacji nie korzystali Państwo 

z naszych usług (nie doszło do zawarcia umowy zgodnie z warunkami regulaminu) – wraz z 

usunięciem Państwa konta usunięte zostaną także Państwa dane osobowe. Z chwilą usunięcia 

Państwa danych osobowych Eleven Sports Network zaprzestanie także wysyłki newslettera 

(jeśli byli Państwo jego subskrybentami). 

 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych, adekwatnie do treści Regulaminu płatnego 

dostępu do materiałów audiowizualnych Eleven Sports, jest warunkiem zawarcia umowy. 

Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości korzystania z serwisu internetowego.  
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