KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KORONA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy ul.
Ściegiennego 8, kod pocztowy 25-033, e-mail: KORONA.sa@KORONA-kielce.pl, tel. 41 340 34 03,
KRS:0000163712, NIP: 959-15-79-998, REGON: 292820120, zwana dalej “Klubem”.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w następujących celach:
1. wykonania umowy i umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w imprezie masowej (na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), przy czym ich podanie jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia,
wykonania i rozliczenia umowy (konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości
zawarcia umowy) – przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń́
z niej wynikających;
2. w celu wypełnienia przez Klub obowiązków prawnych ciążących na Klubie jako administratorze danych
osobowych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, co
obejmuje również prowadzenie monitoringu podczas imprezy masowej, oraz w celu dokonania
rozliczeń́ o charakterze księgowym i podatkowym działalności prowadzonej przez Klub (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) – przez okres wynikający z przepisów prawa;
3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Klubu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia) polegającego w szczególności na:
a. ustaleniu istnienia oraz dochodzeniu roszczeń́ i podjęciu obrony przed zgłoszonymi wobec
Klubu roszczeniami,
b. badaniu poziomu satysfakcji ze świadczonych przez Klub usług,
c. umożliwieniu Klubowi kontaktu z uczestnikiem imprezy masowej na wypadek zmian w
organizacji lub odwołania imprezy masowej, w tym w związku z koniecznością ̨ wdrożenia
instrukcji sanitarnych lub innych ograniczeń́ i rozwiązań́ zalecanych Klubowi przez organy
administracji rządowej, samorządowej lub inne uprawnione instytucje,
d. prowadzeniu działań́ o charakterze promocyjnym, reklamowym, handlowym marketingowym
dotyczącym produktów i usług oferowanych przez Klub, partnerów i sponsorów Klubu oraz
podmioty związane z Klubem, bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, a w
przypadku uzyskania stosownej zgody również ̇ mailowo lub telefonicznie,
- do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Klub stanowiących
podstawę ̨ przetwarzania danych osobowych lub wniesienia przez osobę, której dane są przetwarzane
skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania albo wycofania zgody na takie działania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Przetwarzanymi danymi osobowymi będą:̨ imię,̨ nazwisko, PESEL lub rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość,́ jeśli numer PESEL nie został nadany, a także numer telefonu, adres e-mail. Klub
będzie miał również ̇ dostęp do Pani/Pana danych zawartych w centralnym systemie identyfikacji uczestników
meczów piłki nożnej, w tym do informacji, czy wobec użytkownika Towaru wydane zostało orzeczenie
zakazujące wstępu na imprezę ̨ masową, zobowiązujące do powstrzymania się ̨ od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sad wobec skazanego w związku z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich, a także do informacji, czy wobec
użytkownika wydano zakaz stadionowy, zakaz zagraniczny lub zakaz Klubowy.
Klub odpowiada za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową, Regulaminem oraz
obowiązującymi przepisami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji naszej usługi i
umożliwienia uczestnictwa w imprezie masowej oraz do wypełniania obowiązków prawnych związanych z
uczestnictwem w imprezie masowej. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane dłużej jeśli na Klub zostanie
nałożony taki obowiązek przez właściwe organy.

Dane będziemy przechowywać w okresie przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających i związanych z
Pani/Pana uczestnictwem w meczu Klubu w charakterze kibica, chyba że przechowywanie danych będzie
konieczne dłużej dla celów zobowiązań podatkowych – w takim wypadku ich usunięcie lub anonimizacja
nastąpi niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dane adresowe
udostępnione na potrzeby otrzymywania informacji handlowych i marketingowych będziemy przechowywać
do momentu wycofania przez zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych lub do
momentu, w którym zaprzestaniemy ich wysyłania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione dostawcom usług świadczonych na rzecz Klubu w zakresie
utrzymania i obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych do rozprowadzania biletów na mecz,
podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, podmiotom świadczącym usługi
ochrony, księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, ubezpieczeniowe i w zakresie dostawy przesyłek oraz
- wyłącznie w zakresie wyrażonej na to zgody – sponsorzy i partnerzy Klubu.

Dane będą udostępniane też organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub podmiotom uprawnionym do uzyskania takich danych na
podstawie przepisów prawa dotyczących organizacji imprez masowych, np. Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej,
podmiotowi zarządzającemu rozgrywkami, w których uczestniczy Klub, czy Policji.

Dane nie są przekazywane przez Klub poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że Klub przetwarza Pani/Pana dane osobowe, przysługuje Pani/Panu szereg praw. Poniżej
przedstawiamy ich zwięzły opis. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym
zakresie zachęcamy do kontaktu, za pośrednictwem emaila: korona.sa@korona-kielce.pl
Jeżeli Pani/Pan zwróci się do Klubu z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, Klub może zażądać dodatkowych
informacji w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości. Klub będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki,
możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
Jeżeli Klub wykaże, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze
względu na swój ustawiczny charakter, Klub może: a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne
koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo b) odmówić
podjęcia działań w związku z żądaniem.
Prawo dostępu do danych

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności informacji o
tym czy Klub przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Klub, celach
przetwarzania danych, kategoriach odbiorców Pani/Pana danych, o planowanym okresie przechowywania
danych, o przysługujących Pani/Panu prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach
pozyskania przez Klub Pani/Pana danych, jeżeli nie zostały zebrane od Pani/Pana. Ma Pani/Pan ponadto prawo
do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie
każdej kolejne kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej
koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych

Mas Pani/Pan prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem
celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) został przez Panią/Pana skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
e) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta, a dane osobowe były przetwarzane
na podstawie Pani/Pana zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania. Nie będzie Pani/Pan
mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia
lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Ma Pani/Pan prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) jeżeli kwestionuje
Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; b)
przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pana usunięciu danych osobowych, żądając w
zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) dane osobowe nie są już potrzebne Klubowi ale potrzebne są
Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; d) w przypadku wniesienia przez
Panią/Pana sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie KLUB są
nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.
Prawo do przenoszenia danych

Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które zostały dostarczone KLUB oraz ma Pani/Pan prawo przesłać
te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Klubu, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się
na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy z Panią/Panem a jednocześnie b) przetwarzanie
odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane
przez Klub bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Klubu.

Na skutek sprzeciwu, Klub zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że wykaże istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i
wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, może Pani/Pan w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania
przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją a Klub zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać takiego
przetwarzania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.
Informacja o prawie do cofnięcia zgody

W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje
Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Klub wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować ́ się ̨ w każdej kwestii związanej z
przetwarzaniem danych osobowych przez Klub. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez email: rodo@sw-kancelaria.pl, pod nr telefonu 507441474 lub bezpośrednio pod adresem: ul. Głowackiego
5/18, 25-368 Kielce.
Informacje dotyczące sposobu ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Klub można znaleźć ́ również ̇
w "Polityce prywatności" na stronie:
https://korona-kielce.pl/artykuly/materialy-Klub/73792-polityka-prywatnosci/

Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych przez Klub oraz o prawach użytkownika Towaru z tym
związanych, przekazywana jest przy nabywaniu Towaru lub w innym momencie, w którym dane są ̨ zbierane,
w tym również ̇ bezpośrednio po ich zebraniu.

