KARTA KIBICA - FORMULARZ

PESEL *
IMIĘ *
NAZWISKO *
DATA URODZENIA *(dotyczy cudzoziemcow)
RODZAJ DOKUMENTU *(dotyczy cudzoziemcow)
NUMER DOKUMENTU *(dotyczy cudzoziemcow)
ADRES E-MAIL **(do zakupu biletow WWW)
TELEFON GSM **
KOD POCZTOWY **
NUMER PESEL OPIEKUNA
 Oświadczam, że otrzymałam/-em, zapoznałam/-em się oraz akceptuję Regulamin Karty Kibica Korona Kielce.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu identyfikacji Kibiców zgodnie z wymaganiami art. 13 Ustawy z dnia
20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.


Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie przez Korona S.A. moich danych osobowych podanych we Wniosku
w celach marketingu bezpośredniego tj. nawiązywania kontaktu poprzez wiadomości drogą elektroniczną oraz za pomocą telefonu, aby przekazywać
informacje o produktach i akcjach Korona Spółka Akcyjna, aby przedstawiać i przesyłać oferty odpowiednie do zainteresowań i zapotrzebowania, aby
przeprowadzać badania satysfakcji klienta oraz do celów statystycznych



Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody
na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz numer telefonu od Korona S.A. z siedzibą w Kielcach. Jestem
świadomy/a, iż mogę odwołać swoją zgodę na powyższe przetwarzanie danych w każdym czasie wysyłając e-mail na adres: korona.sa@korona-kielce.pl



Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody
na otrzymywanie informacji o ofertach handlowych i nowościach drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz numer telefonu od partnerów
biznesowych Korona S.A. Jestem świadomy/a, iż mogę odwołać swoją zgodę na powyższe przetwarzanie danych w każdym czasie wysyłając e-mail na
adres: korona.sa@korona-kielce.pl
*Dane obowiązkowe w związku z funkcją identyfikacyjną Karty - są przetwarzane w celu identyfikacji uczestników imprez masowych zgodnie z
wymogami art. 13 ustawy z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
** Dane nieobowiązkowe do wydania Karty, jednakże wymagane w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
Osobie składającej Wniosek przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Regulamin Karty Kibica Korona
S.A. oraz inne regulaminy obowiązujące na stadionie Korona S.A. są dostępne na oficjalnej stronie klubowej http://korona-kielce.kupbilety.pl/
Uwagi dotyczące wypełniania Wniosku:
1.
2.
3.
4.
5.

Wniosek prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami.
Osobom poniżej 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnionym całkowicie musi towarzyszyć przy składaniu wniosku przedstawiciel ustaw owy (np.
rodzic) i tylko on może wypełnić wniosek danymi takiej osoby, składając swój podpis pod wnioskiem.
Osoby w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia oraz ubezwłasnowolnione częściowo mogą wypełnić, podpisać i złożyć wniosek osobiście, jednak
wymagane jest załączenie przez nich do wniosku pisemnej zgody na wydanie karty kibica udzielonej przez przedstawiciela ustawowego (rodzica).
Przy składaniu Wniosku należy okazać dokument tożsamości zawierający numer PESEL, bądź potwierdzenie nadania numeru PESEL wraz z innym
oficjalnym dokumentem tożsamości.
Wniosek podpisuje osoba występująca o Kartę Kibica, bądź jej pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, w obecności pracownika Klubu
przyjmującego Wniosek.

.........................................................................................................
Miejscowość, data, podpis Kibica lub przedstawiciela ustawowego

Załącznik Nr 2 do Regulaminu wydawania Kart Kibica
Uchwała Zarządu Nr 02/05.2013 z dnia 10.05.2013 roku

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
Jako przedstawiciel ustawowy rodzic / opiekun prawny*), wyrażam zgodę na wydanie mojemu podopiecznemu

IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
Karty Kibica na podstawie złożonego przez niego / nią*), wniosku o wydanie karty, na warunkach określonych w Regulaminie. Jednocześnie wyrażam zgodę
na to, aby mój / moja*) syn / córka / podopieczny*)

IMIĘ I NAZWISKO
Udzielił / udzieliła*) w treści wniosku zgody na przetwarzanie jego / jej*) danych osobowych zawartych we wniosku w zakresie w nim wskazanym.

Oświadczam, iż znana jest mi treść wniosku o wydanie Karty Kibica klubu Korona Kielce, treść zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak i treść
Regulaminu i nie wnoszę zastrzeżeń.

(PESEL rodzica lub przedstawiciela ustawowego)
.........................................................................................................
Miejscowość, data, podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego
*) – niepotrzebne skreślić

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), informuję, że:

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 oraz Ekstraklasa S.A. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D 01531 Warszawa, e-mail: info@ekstraklasa.org tel.+48 22 531 67 40 KRS 0000239140, NIP 525-23-36-216 REGON 140160689

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu identyfikacji uczestników imprez masowych zgodni e 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.
Z upływem 24 miesięcy od ostatniego zakupu biletu na mecz KORONA S.A. karta kibica traci ważność.

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 Karty Kibica / 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.

