
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W 
IMPREZIE MASOWEJ W CZASIE OBOSTRZEŃ SZCZEPIONKOWYCH 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)– dalej RODO, informujemy, co 
następuje: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GKS GIEKSA Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. 
Bukowa 1A, 40-108 Katowice, KRS 336380. 
 
2. Dane kontaktowe administratora danych: adres do korespondencji: jw. 
 

3. Dane kontaktowe wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: iod@gkskatowice.eu 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w Administratora. 
 
4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz c RODO oraz art. 9 ust. 2 
pkt a RODO. 
 
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z uczestnictwem w imprezie masowej oraz w związku z 
nałożonymi limitami osób uczestniczących w imprezie, wynikającymi z rozporządzeń do ustawy  z dnia 5 grudnia 2008r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020r. poz. 1845, z późn. zm.). 
 
6. Administrator przetwarza dane osobowe kategorii podstawowej (np. imię i nazwisko, PESEL) oraz szczególnej 
(ujawniające okoliczność zaszczepienia bądź niezaszczepienia osoby). 
 
7. Administrator przetwarzając dane osobowe w procesie opiniowania wykonuje takie operacje, jak zbieranie, utrwalanie, 
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, usuwanie lub niszczenie. 
 
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa, a w przypadku braku 
przepisu prawa przez okres minimalny w związku z celem dla jakiego dane zostały zebrane. Administrator nie będzie 
przekazywać danych osobowych innym podmiotom, chyba, że wskazuje na to jednoznaczny przepis prawa, z którego 
wynika obowiązek ciążący na Administratorze. 
 
9. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają 
Państwo następujące prawa: 
- prawo sprostowania danych – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia 
niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych, 
- prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku 
zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe 
przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi, 
-  prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie, w 
razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych, 
- prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 
wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e(interes publiczny), 
- prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody 
lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
 
10.Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 
prawa. 
 
11.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych powyżej. Nie 
podając danych kategorii podstawowej Administrator odmawia wstępu na stadion, a nie podając danych o okoliczności 
zaszczepienia Administrator wlicza osobę do ograniczeń osób uczestniczących w wydarzeniu.   
 
12.Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane 
profilowanie. 
 
13.Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. 


