
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW 
MARKETINGOWYCH (DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – MAILING, PRZY SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE I 
SPRZEDAŻY BILETÓW NA KASACH –STACJONARNIE ) 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu 
bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej , za pośrednictwem strony internetowej i platformy 
online ………..przez FKS STAL MIELEC S.A.  , UL. SOSLKIEGO 1, 39-300 MIELEC zgodnie z ustawą 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY  

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w 
umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest FKS STAL MIELEC S.A.1, zwany dalej: 
"Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: klub@stalmielec.com 
lub telefonując pod numer:793 735 300 / Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem 
powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: .ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec  lub 
telefonując pod numer: 793 735 300.2 

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, 
zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do 
podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.  

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i 
realizacja Umowy będą niemożliwe.  

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 30 dni od dnia 
rozwiązania Umowy.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i 
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.  

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10.3 W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.  

11.  Niniejszym rejestrując się na stronie FKS dla celów handlowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich   
danych osobowych . 

 

                                                 
1 Administrator powinien ujawnić swoją tożsamość i dane kontaktowe, a gdy ma to zastosowanie, również tożsamość i dane 

kontaktowe swojego przedstawiciela.  
2 Administrator określa, w jaki sposób można się z nim skontaktować. Może być to np. wiadomość e-mail. Jeśli 

administrator nie przewiduje kontaktów telefonicznych, można z nich zrezygnować. Istotne jest to, aby podmiot danych 
mógł w łatwy sposób skontaktować się z administratorem.  
Fragmenty zaznaczone kursywą są alternatywne, w zależności od tego, czy powołano inspektora ochrony danych.  
Jeśli administrator wyznaczył inspektora, podmiot danych może kontaktować się bezpośrednio z nim. Należy ujawnić co 
najmniej dane kontaktowe inspektora. Jeżeli nie powołano inspektora, podmiot danych kontaktuje się bezpośrednio 
z administratorem.  

3 Jeżeli administrator zamierza podejmować zautomatyzowane decyzje i stosować profilowanie, konieczne jest ujawnienie 
tego faktu. Należy wskazać, na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jakie są zasady ich podejmowania 
i jakie może mieć to znaczenie i konsekwencje dla osoby, której dane są w ten sposób przetwarzane. Jeżeli np. wskutek 
zautomatyzowanego przetwarzania system ustala, jaka jest sytuacja ekonomiczna podmiotu danych i na tej podstawie 
proponuje jakąś ofertę (np. kredytu, pożyczki, sprzedaży) na zindywidualizowanych warunkach, wówczas trzeba wyjaśnić 
podmiotowi danych ten proces. 


