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Na podstawie 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) 
zwanego dalej „RODO”, Zarząd Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław S.A. („Spółka” lub 
„Administrator”) przekazuje następujące informacje:  

1. Administrator danych osobowych  

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników 
akcjonariuszy (osób uprawnionych) jest Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
przy ul. Oporowskiej 62, 53-434 Wrocław, identyfikujący się numerem NIP: 8942323724, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070008, kapitał zakładowy w wysokości 51.428.000,00 zł. 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z powołanym 
przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@slaskwroclaw.pl oraz adresu do korespondencji: ul. Oporowska 62, 
53-434 Wrocław. 

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych  

Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy (osób 
uprawnionych) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu organizacji Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia oraz umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu przez osoby uprawnione zgodnie  
z wymogami prawa, w szczególności odnośnych przepisów Kodeksu spółek handlowych, a ponadto na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniem, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub strony trzecie.  

3. Kategorie danych osobowych  

Przetwarzane będą następujące dane:  
a. dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data ważności dowodu 

osobistego;  
b. dane adresowe – ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość,  
c. dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, 
d. w przypadkach, w których dane wskazane w pkt a) do c) okazałyby się niewystarczające do realizacji celów 

wskazanych w pkt. 2 powyżej, w szczególności do weryfikacji statusu akcjonariusza lub pełnomocnika 
akcjonariusza – także inne dane niezbędne do realizacji tych celów.  

4. Udostępnienie danych osobowych  

Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy (osób 
uprawnionych) mogą ̨być udostępniane przez Spółkę:  
a. innym akcjonariuszom na podstawie art. 407 §1 i §11 Kodeksu spółek handlowych;  
b. Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych. 

Dane osobowe mogą być również udostępniane dalszym podmiotom i organom, którym Administrator danych 
jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić te dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa.  
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Ponadto dane akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy (osób 
uprawnionych) będą udostępnione Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro 
Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowaną   
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, 
zwanym dalej „PKO BP BM” w celu prowadzenie Rejestru dla wszystkich Instrumentów rejestrowych 
wyemitowanych przez Spółkę. Po założeniu Rejestru, podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych 
osobowych w Rejestrze jest PKO BP BM. 

5. Okres przechowywania danych osobowych  

Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy (osób 
uprawnionych) będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego prawidłowego udokumentowania, 
włącznie z okresem przechowywania dokumentacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa,  
a ponadto przez okres stosowny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Spółka  
i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.  

6. Prawa przysługujące akcjonariuszom Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocnikom akcjonariuszy 
(osobom uprawnionym) 

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, akcjonariuszom Spółki będących osobami 
fizycznymi i pełnomocnikom akcjonariuszy (osobom uprawnionym) przysługuje:  
a. prawo dostępu do danych osobowych;  
b. prawo do sprostowania danych osobowych;  
c. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);  
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  
f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej 
sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
Administratorowi nie wolno wówczas przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie 
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 
osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

7. Źródło pozyskania danych osobowych  

W zakresie, w jakim nie są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, dane osobowe mogą pochodzić: 
a. w przypadku akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną – z systemu Krajowego Depozytu  Papierów 

Wartościowych S.A. lub bezpośrednio od akcjonariusza; 
b. w przypadku pełnomocnika akcjonariusza Spółki – od mocodawcy w przypadku udzielonego 

pełnomocnictwa.  

8. Wymóg podania danych  

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt. 2 powyżej, w szczególności do weryfikacji 
uprawnienia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również na potrzeby sporządzenia oraz 
przekazania do KNF (lub ewentualnie innemu akcjonariuszowi) listy osób uprawnionych do uczestnictwa  
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.  
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9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, oraz marketing bezpośredni  

Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy (osób upraw 
ionych) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym przez profilowane. Nie przewiduje się 
ponadto przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W związku z tym związane z tym 
uprawnienia nie przysługują.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A.  
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z siedzibą we Wrocławiu ul. Oporowskiej 62, 53-434 Wrocław.   
2. 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. 

3. Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz numer PESEL Administrator przetwarza 
wyłącznie w celu i zakresie związanym z wystawieniem biletów oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na 
meczach.  

4. Podanie danych jest niezbędne i wynika z wymogów przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r.  
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2171). Administrator zobowiązany jest 
przetwarzać te dane celem identyfikacji uczestników meczów. Administrator zapewnia, iż przetwarza te 
dane wyłącznie w celu i zakresie, o którym mowa wyżej.  

5. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do wystawienia biletów otrzymaliśmy od JP Weber Dudarski sp. 
k. Rynek 39 / 40, 50-102 Wrocław.  

6. Dane znajdują się w administrowanym przez Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. 
systemie informatycznym - dedykowanym tylko do zakupu biletów i identyfikacji uczestników meczów.  

7. Dane przechowywane są nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia przekazania mu 
dokumentu uprawniającego do przebywania na meczu piłki nożnej.  

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędy Ochrony Danych 
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Przekazane Wrocławskiemu Klubowi Sportowemu Śląsk Wrocław S.A. dane osobowe nie są 
udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to  
w przypadku: 
a. wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą; 
b. przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. 

11. 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,  
c. innym odbiorcom danych - Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., właściwemu 

podmiotowi zarządzającemu rozgrywkami, tj. Spółce Ekstraklasa S.A., organizatorom meczu 
piłki nożnej. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej. 

13. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać 
jakiekolwiek decyzje. 

 


