Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 1 do Regulaminu Wydarzenia z dnia 05.04.2022 r.
1. W związku z nabyciem i korzystaniem z biletu, Organizatorowi zostaną udostępnione
dane osobowe osób fizycznych. Administratorem tych danych jest Organizator. Z
Organizatorem można skontaktować się pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na
adres daneosobowe@legia.pl.
2. Organizator będzie przetwarzać dane w następujących celach:
(i) wykonania umowy i umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu
(ii) wypełniania przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na nim;
(iii) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
(iv) badania poziomu satysfakcji ze świadczonych usług i analiz statystycznych oraz
prowadzenia działań o charakterze marketingowym dotyczącym produktów i usług
Organizatora oraz jego partnerów i sponsorów, a także podmiotów związanych z
Organizatorem tj. Sekcji Legii Warszawa, Fundacji Legia Soccer Schools oraz Fundacji
Legii.
3. Organizator przetwarza dane ponieważ jest to niezbędne do:
(i) wykonania umowy, której stroną jest nabywca biletu;
(ii) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze – dotyczy to w
szczególności obowiązków przepisów określających prawa konsumentów, przepisów
podatkowych i przepisów o rachunkowości;
(iii) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Legię
lub inne podmioty – te prawnie uzasadnione interesy polegają na:
a. wykonaniu umowy – jeżeli nabywca biletu nabył go dla innej osoby;
b. badaniu satysfakcji ze świadczonych przez Organizatora usług i analiz
statystycznych;
c. ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami;
d. prowadzeniu działań marketingowych dotyczących Organizatora (bilety, oferta
sklepu Organizatora, inne usługi Organizatora), dotyczących produktów i usług
jego Sponsorów i Partnerów (oferta, promocje, nowości), dotyczących działalności

podmiotów związanych z nim tj. Sekcji Legii Warszawa, Fundacji Legia Soccer
Schools oraz Fundacji Legii.
4. Dane mogą zostać udostępnione dostawcom usług świadczonych na rzecz
Organizatora, w szczególności usług w zakresie utrzymania i obsługi systemów
informatycznych wykorzystywanych do rozprowadzania biletów na wydarzenie,
podmiotom świadczącym usługi ochrony, księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
ubezpieczeniowe i w zakresie dostawy przesyłek.
5. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Organizator będzie przetwarzać dane przez okres niezbędny do realizacji usługi i
umożliwienia wejścia na wydarzenie Organizatora w charakterze kibica.
7. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
Dane będziemy przechowywać ponadto w okresie przedawnienia wszelkich roszczeń
wynikających i związanych z uczestnictwem w wydarzeniu w charakterze widza, 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 zgody na otrzymywanie
informacji handlowych i marketingowych lub do momentu, w którym zaprzestaniemy ich
wysyłania.
8. W związku z tym, że Organizator przetwarza dane osobowe, osobom, których dane są
przetwarzane przysługuje wiele 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: daneosobowe@legia.pl

W razie zwrócenia się do Organizatora z żądaniem skorzystania ze swoich praw, może on
zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości. Organizator będzie
odpowiadać na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia
otrzymania żądania.
Jeżeli Organizator wykaże, że żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w
szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, 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
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania dostępu do danych
osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy Organizator przetwarza ich dane
osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez niego, celach przetwarzania danych,
kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o
przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także informacji o źródłach
pozyskania przez niego danych, jeżeli nie zostały zebrane od tych osób. Osoby te mają
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
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądania niezwłocznego sprostowania
nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych
niekompletnych.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądania usunięcia 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) osoby te wniosły 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) osoby te cofnęły zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były
przetwarzane na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.
Nie ma jednak możliwości skorzystania 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
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądania ograniczenia przetwarzania w
następujących przypadkach: a) jeżeli kwestionują prawidłowość danych osobowych – na
okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne
z prawem i dana osoba sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian
ograniczenia ich wykorzystywania; c) dane osobowe nie są już potrzebne Organizatorowi,
ale potrzebne są danej osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
d) w przypadku wniesienia przez daną osobę sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne wobec podstaw
sprzeciwu danej osoby
Prawo do przenoszenia danych
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane
osobowe, które dostarczyły Organizatorowi oraz mają prawo przesłać te dane osobowe
innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Organizatora, jeżeli: a) przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy z daną osobą a jednocześnie b)
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Osoby, których dane są
przetwarzane mają jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane
przez Organizatora bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie
możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Organizatora.
Na skutek sprzeciwu Organizator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że
wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba,
której dane są przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn
związanych ze swoją szczególną sytuacją a Organizator zobowiązany jest niezwłocznie
zaprzestać takiego przetwarzania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzą, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy prawa w tym zakresie.
9. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,
osoba, która zgodę wyraziła ma prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
10. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie ale niektóre dane są niezbędne do
umożliwienia udziału w wydarzeniu (tj. imię, nazwisko, numer PESEL) a ich niepodanie
uniemożliwi realizację tych działań.
11. Jeśli zakupu biletu nie dokonała osoba uczestnicząca w wydarzeniu, dane tej osoby
(imię, nazwisko, PESEL) zostały pozyskane od osoby, która nabyła dla niej bilet. Można
dowiedzieć się od jakiej osoby uzyskaliśmy dane, pisząc na adres: daneosobowe@legia.pl

12. Organizator nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do
zautomatyzowanego wydawania decyzji.

