Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016
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), informujemy,
że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KORONA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy
ul.Ściegiennego8, kod pocztowy25-033, e-mail: korona.sa@korona-kielce.pl, tel. 41 340 34 03, NIP: 95915-79-998, REGON: 292820120, KRS:0000163712.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu identyfikacji
uczestników imprez masowych – opiekunów małoletnich zgodnie z wymogami art.13 ustawy z 20.03.2009
r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz w tych celach, na które wyrazili Państwo zgodę.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia ostatniego zakupu
biletu wstępu na mecz KORONA S.A.
Prawo dostępu do danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymogiem ustawowym
(art.13 ustawy z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych) a ich niepodanie będzie skutkowało
niemożliwością wyrobienia / zakupu biletu na imprezę masową. Podanie pozostałych danych jest
dobrowolne.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sportdata Serwis Sp. z o.o. z siedzibą Gdyni (PPNT Al.
Zwycięstwa 96/98 paw. B4,81-451 Gdynia) zapewniającą system dystrybucji biletów i karnetów.
Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie
pracownikom oraz
współpracownikom Administratora tylko w celu umożliwienia realizacji wymogów ustawy z 20.03.2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych. Dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do
ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

