
Klauzula informacyjna dla kupujących bilety 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: RODO), w związku z zawarciem umowy na świadczenie usług 
informujemy, iż:̇  

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zakupu 
biletów oraz uczestnictwa w imprezie sportowej, zgodnie z przepisami ustawy zdnia 20 
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.  

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży 
biletów oraz w celu wypełnienia przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 
imprez masowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO).  

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży biletów i 
zgłoszenia ewentualnych reklamacji w okresie niezbędnym do zrealizowania tych celów oraz 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.  

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, KRS: 0000130748  

5. Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób 
transparentny i zgodny z prawem, Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest 
możliwy pod adresem: iodo@wisla.krakow.pl bądź: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Wisła Kraków, ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji 
międzynarodowej.  

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
pisemnego sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 
poddane profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

 


