KLAZULA INFORMACYJNA RODO DLA KIBICÓW
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Miejski Klub Sportowy „SANDECJA”
Spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Kilińskiego 47, 33 – 300 Nowy Sącz, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS
0000681221 (dalej jako „Administrator”, „Spółka” lub „SANDECJA”).
Dane kontaktowe Spółki: tel. 18 446 18 04 adres e-mail: biuro@sandecja.pl
Pani/Pana dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, PESEL, wizerunek, przetwarzane będą w
szczególności w celach:












świadczenia usług sprzedaży biletów przez SANDECJĘ – podstawą prawną przetwarzania
danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
umożliwienia uczestnictwa w imprezach masowych (meczach piłkarskich objętych
biletem lub karnetem) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a ponadto obowiązek
prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi – podstawą prawną przetwarzania danych
jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a
ponadto obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6
ust. 1 lit. b) RODO),
zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego obszaru należącego do Spółki – dotyczy
monitoringu – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SADNECJI jako
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
rozpatrzenia reklamacji/uwag, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia
wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes SANDECJI jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
marketingowych i wysyłki informacji handlowych – w przypadku marketingu
bezpośredniego produktów i usług własnych – podstawą prawną przetwarzania danych
jest prawnie uzasadniony interes SANDECJI jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO), w pozostałych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania
umowy – świadczenia usług, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia
udzielonej zgody albo zgłoszenia sprzeciwu. Po upływie okresu przetwarzania, dane są
nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

W związku z realizacją umów Administrator przekazywał będzie pozyskane dane osobowe
zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności organizatorowi rozgrywek, związkom piłki
nożnej, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Administratora,
podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe,
prawne, audytowe, konsultingowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych)
oraz podmiotom powiązanym z Administratorem – na mocy stosownych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich
własnych celach, w tym w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo
ujawnienia informacji dotyczących Kibica właściwym organom bądź osobom trzecim, które
zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Kibica właściwym
organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o
odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Ponadto dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego w trakcie meczu piłkarskiego
wykorzystywane mogą być bezpośrednio przez stacje telewizyjne nagrywające i transmitujące
wydarzenie. W tym zakresie odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych obciąża
bezpośrednio ww. podmioty.
Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie – na
zasadach przewidzianych przepisami RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może
zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

