25 maja br. zaczną obowiązywać nowe przepisy w celu spełnienia wymagań
Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Szanując Twoje
prawo do prywatności oraz starając się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć
dane, które nam przekazałeś wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Klubu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Tyski Sport S.A. informuje , iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyski Sport S.A. z siedzibą w Tychach
ul. Edukacji 7.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Tyski Sport S.A. możliwy jest pod adresem email:
iod@tyski-sport.pl, tel. 32 227 50 45, korespondencyjnie: Tyski Sport S.A. ul. Edukacji 7, 43-100
Tychy.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy kupna biletu (Ustawa
o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d,
e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcy danych: Odbiorcy to inne organizacje, którym Tyski Sport S.A. może ujawnić Twoje dane
osobowe (pamiętaj, że zawsze robimy to zgodnie z prawem!). Należą do nich:



organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych
przez nie postępowań;
PZPN, PZHL, PZKosz

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy jednakże
niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową sprzedaży
biletu na imprezę masową.

Pozdrawiamy,
Dnia 21 maja 2018 r.

Tyski Sport S.A.

