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Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  
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) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu ul. Oporowskiej 62, 53-434 Wrocław.   

2. Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, numer rachunku bankowego oraz 
adres e-mail Administrator przetwarza w celu dokonania zwrotu kosztów biletu lub zwrotu 1/18 bądź 
1/10 ceny karnetu zakupionego na mecz z Lechem.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
a. ciąży na Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław S.A., obowiązek prawny, zwłaszcza 

związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
b. prawnie uzasadniony interes Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław S.A.,  

w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

4. Podanie danych jest niezbędne do dokonania zwrotu za zakupione bilety, w tym prawidłowej 
identyfikacji osoby, która zakupiła bilet bądź karnet.  

5. Dane, o których mowa wyżej będą przechowywane w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia 
ewentualnych roszczeń przez okres wymagany przepisami prawa, ale nie dłużej niż przez 6 lat od 
dokonania zwrotu,  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania. 

7. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych 
osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych 
osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

9. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy 
mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom 
upoważnionym przez nas, tj.: 
a. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać 

swoje obowiązki,  
b. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie. 

10. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za 
pomocą adresu e-mail: iod@slaskwroclaw.pl, adres do korespondencji: ul. Oporowska 62, 53-434 
Wrocław. 

 


