
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
 
 
 
 
 
 

 

W stosunku do podmiotów z którymi KS ROW Rybnik podpisuje umowy 

sponsorskie (wyciąg z umowy) 

 
 
 
 

Powierzenie danych osobowych 
 
1. Strona umowy, która powierza drugiej stronie dane osobowe do przetwarzania 

nazywana jest dalej Administratorem Danych Osobowych. 
 
2. Strona umowy, której Administrator Danych powierza do przetwarzania dane 

osobowe nazywana jest dalej Podmiotem Przetwarzającym. 
 
3. Jeżeli Zleceniodawca powierza dane osobowe do przetwarzania Zleceniobiorcy, to 

Zleceniobiorca jest Administratorem Danych Osobowych, a Zleceniodawcę uznaje się 

wtedy za Podmiot Przetwarzający. 
 

Jeżeli Zleceniobiorca powierza dane osobowe do przetwarzania Zleceniodawcy, to 

Zleceniodawca jest Administratorem Danych Osobowych, a Zleceniobiorcę uznaje się 

za Podmiot Przetwarzający. 
 
4. Niniejsza umowa dotyczy sytuacji kiedy to Zleceniodawca powierza do przetwarzania 

dane osobowe Zleceniobiorcy i Zleceniobiorca powierza do przetwarzane dane 

osobowe Zleceniodawcy. 
 
5. Administrator  Danych  Osobowych  powierza,  w  trybie  art.  28  Rozporządzenia 

 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (dalej 
 

Rozporządzenia), przetwarzanie danych osobowych zawartych w kategorii osób 

zgodnie z poniższą tabelą. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji 



 
czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), 
 

c), f) RODO (UE). 
 

Dane, o których mowa w niniejszym paragrafie obejmować będą: 
 

Nazwa kategorii osób Kategoria danych (zakres danych) 

☐ Pracownicy ROW Rybnik S.A. 

 

☐ Imię i nazwisko; 

☐ stanowisko służbowe; 

☐ miejsce pracy; 

☐ data i miejsce urodzenia; 

☐ PESEL; 

☐ stopień/tytuł naukowy; 

☐ wizerunek osoby; 

☐ numer dokumentu tożsamości; 

☐ wykształcenie, wykształcenie uzupełniające; 

☐ dodatkowe uprawnienia (stan zdrowia); 

☐ Pracownicy (strony umowy, w tym 

pracownicy podwykonawców) 

 

☐ Imię i nazwisko; 

☐ stanowisko służbowe; 

☐ miejsce pracy; 

☐ data i miejsce urodzenia; 

☐ PESEL; 

☐ stopień/tytuł naukowy; 

☐ wizerunek osoby; 

☐ numer dokumentu tożsamości; 

☐ wykształcenie, wykształcenie uzupełniające; 

☐ dodatkowe uprawnienia; 

☐ Jednoosobowa działalność gospodarcza 

 

☐ Imię i nazwisko; 

☐ stanowisko służbowe; 

☐ miejsce pracy; 

☐ data i miejsce urodzenia; 

☐ PESEL; 

☐ stopień/tytuł naukowy; 

☐ wizerunek osoby; 

☐ numer dokumentu tożsamości; 

☐ wykształcenie, wykształcenie uzupełniające; 

☐ dodatkowe uprawnienia; 



☐ Osoba na umowę zlecenie (strona umowy 

lub podwykonawca strony umowy) 

☐ Imię i nazwisko; 

☐ stanowisko służbowe; 

☐ miejsce pracy; 

☐ data i miejsce urodzenia; 

☐ PESEL; 

☐ stopień/tytuł naukowy; 

☐ wizerunek osoby; 

☐ numer dokumentu tożsamości; 

☐ wykształcenie, wykształcenie uzupełniające; 

☐ dodatkowe uprawnienia; 



 
6. Zmiana zakresu danych osobowych podlegających przetwarzaniu, zmiana celu, 

środków i sposobu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie 

w drodze zmiany niniejszej Umowy. Podmiot Przetwarzający przetwarza dane 

osobowe powierzone przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie na jego 

udokumentowane polecenie. Strony uzgadniają, że poprzez udokumentowane 

polecenie rozumieją podpisanie niniejszej umowy. 
 

7. Administrator Danych Osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych  

w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 
 

8. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że opracował i wdrożył adekwatne do ryzyka 

środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 Rozporządzenia, zapewniające 

ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób 

nieuprawnionych, dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz 

zastosowane środki techniczne i organizacyjne. 
 

9. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu 

danych osobowych posiadają wydane przez administratora danych upoważnienia 

do przetwarzania danych osobowych oraz zostały zobowiązanie do zachowania 

tajemnicy lub podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 
 
10. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że pracownicy, którymi będzie się posługiwał przy 
 

wykonywaniu czynności stanowiących przedmiot Umowy zostaną przeszkoleni 
 

w zakresie: 
 

a. przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania przy 

przetwarzaniu danych osobowych, 
 

b. przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania w sytuacji 

naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 
 

c. zakresu praw osób, których dane dotyczą. 
 
11. Powierzone  dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  określonym 
 

w niniejszej umowie. 
 
12. Podmiot Przetwarzający może zlecić wykonywanie określonych działań z zakresu 

będącego przedmiotem Umowy osobom niebędącym jego pracownikami wyłącznie 

po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Administratora Danych Osobowych.  

W wypadku uzyskania zgody, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest dokonać 

dalszego powierzenia przetwarzania danych na warunkach co najmniej tak 

restrykcyjnych jak te, określone w niniejszej umowie. 



13. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, że dalsze powierzenie danych osobowych 
 

podmiotom zewnętrznym realizować będzie zgodnie z wymaganiami mających 

zastosowanie regulacji prawnych w obszarze ochrony danych osobowych. 
 
14. O ile Strony nie postanowią inaczej, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, 

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych 

osobowych w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
15. Podmiot  Przetwarzający  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania 
 

Administratora   Danych   Osobowych o prowadzonym   w   stosunku   do   niego 
 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający. 
 

16. Podmiot Przetwarzający na podstawie art. 33 RODO (UE) zobowiązuje się niezwłocznie 

(w ciągu 24 godzin) zawiadomić Administratora Danych Osobowych o: 
 

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych 

osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z 

przepisów prawa, w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma 

na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia, 
 

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych i/lub 

naruszeniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 
 

c. każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, 

powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na to żądanie. 
 
17. Obowiązek, o którym mowa w ust. 15 i 16  Podmiot Przetwarzający powinien spełnić 
 

pod adresem punktu kontaktowego Administratora Danych Osobowych 

opublikowanego w klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 RODO (UE). 
 
18. Klub Sportowy ROW Rybnik SA spełnił obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 

oraz ust. 2 RODO (UE) na stronie internetowej Klubu Sportowego ROW Rybnik SA  

w zakładce RODO, dla kategorii osób Pracownicy Klubu Sportowego ROW Rybnik SA, 

powyższy obowiązek został spełniony wewnętrznie. 
 
19. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do współpracy i wsparcia Administratora 

Danych Osobowych w realizacji obowiązków wynikających z art. 32 – 36 
 

Rozporządzenia odnoszących się do bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszania 

naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą  

o naruszeniach w zakresie ochrony danych osobowych, oceny skutków dla ochrony 

danych oraz uprzedniej konsultacji. 



20. Podmiot  Przetwarzający  zobowiązuje  się  pomagać  Administratorowi  Danych 
 

Osobowych, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, wywiązać się  

z obowiązku informacyjnego, obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której 

dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w mających 

zastosowanie regulacjach prawnych w obszarze ochrony danych osobowych. 
 
21. Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną wobec 
 

Administratora Danych Osobowych lub innych podmiotów w wyniku przetwarzania 

przez niego powierzonych danych osobowych w sposób niezgodny z Umową lub 

Rozporządzaniem. 
 
22. W przypadku rażącego naruszenia przez Podmiot Przetwarzający postanowień 

niniejszej umowy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych lub praw osób, 

których dane dotyczą, Administrator Danych Osobowych ma prawo wypowiedzenia 

Umowy głównej z winy Podmiotu Przetwarzającego w trybie natychmiastowym, po 
 

uprzednim  wezwaniu Podmiotu Przetwarzającego  do zaprzestania naruszeń 

i naprawienia  ich  skutków w terminie  7-dniowym.  W szczególności Administrator 

Danych  Osobowych ma prawo wypowiedzieć  Umowę główną, gdy Podmiot 

Przetwarzający:       
 

a. wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, 
 

b. powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez 

zgody Administratora Danych Osobowych, 
 

c. nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, 
 

d. nie stosował się do zaleceń organu nadzorczego, 
 

e. zawiadomił o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Umowy. 
 
23. Administrator Danych Osobowych ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie powierzonych 

danych osobowych zgodnie z postanowieniami Umowy i mającymi zastosowanie 

regulacjami prawnymi w obszarze ochrony danych osobowych poprzez przeprowadzenie 

doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz żądania od 

Podmiotu Przetwarzającego składania pisemnych wyjaśnień. 
 

Administrator Danych Osobowych powiadomi Podmiot Przetwarzający  

o planowanej kontroli nie później niż 5 dni przed jej terminem. 
 
24. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie dostosować do zaleceń 

pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych. 



 
25. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde 

pytanie Administratora Danych Osobowych dotyczące przetwarzania powierzonych 

mu na podstawie Umowy danych osobowych, nie później jednak niż w terminie 2 dni 

od dnia przekazania takiego pytania. 
 
26. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że wdrożył adekwatne do celów i zakresu 

przetwarzania danych osobowych zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne,  

a ich doboru dokonał na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka. 
 
27. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany powiadomić Administratora Danych 

Osobowych o każdej kontroli organu nadzorczego w obszarze ochrony danych 

osobowych, która ma chociażby pośredni związek z przetwarzaniem powierzonych 

danych osobowych oraz o każdym piśmie tego organu dotyczącym składania 

wyjaśnień. Obowiązek ten istnieje nawet po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 

 
 

§10 
 

Udostępnienie danych osobowych: 
 

1. Strona  umowy  udostępniająca  dane  osobowe  dalej  nazywana  Administratorem 
 

Pierwotnym Danych Osobowych, informuje o obowiązkach wynikających 
 

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (dalej Rozporządzenia) drugą stronę umowy. 
 
2. Administrator Pierwotny Danych Osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (UE) 

spełnił obowiązek informacyjny wobec osób, których dane udostępnia stronie umowy 

oraz oświadcza, że przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - f) RODO (UE). 
 
3. Klub Sportowy ROW Rybnik SA spełnił obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 

oraz ust. 2 RODO (UE) na stronie internetowej Klub Sportowy ROW Rybnik SA  

w zakładce RODO, dla kategorii osób Pracownicy Klubu Sportowego ROW Rybnik SA, 

powyższy obowiązek został spełniony wewnętrznie. 

 
 

§11 
 

Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności: 
 

1. Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  tajemnicy  informacji  technicznych, 
 

organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku  

z wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym 



 
celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych 

informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony  

w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie 

obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Zleceniobiorca przyjmuje do 

wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania 

na podstawie niniejszej Umowy są własnością Zleceniodawcy. 
 
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością 

Zleceniodawcy po rozwiązaniu Umowy, przy czym Zleceniobiorca ma prawo 

zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych  

w związku z niniejszą umową. 
 
3. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem 

bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną 

tajemnicą Zleceniodawcy i bez wyraźnej zgody Zleceniodawcy nie mogą być przez 

Zleceniobiorcę, jego pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Zleceniobiorca 

ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej Umowy przetwarzane, ani 

też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób. 
 
4. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji 

ujawnionej mu przez Zleceniodawcę, która: 
 

1) była zgodnie z prawem znana Zleceniobiorcy przed jej ujawnieniem 

przez Zleceniodawcę, lub 
 

2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez 

Zleceniodawcę jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub 
 

3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia 

niniejszej klauzuli poufności. 
 
5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także 

dopuszczalne w następujących sytuacjach: 
 

1) Zleceniobiorca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak 

doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy 

zawodowej. 
 

2) Zleceniobiorca  może  ujawniać  informacje  na  żądanie  organów 
 

państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów 

prawa 
 

6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty które pozyskają informacje, są 

zobowiązane do zachowania ich poufności. 



7. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z 
 

wykonywaniem niniejszej Umowy na temat stanu, organizacji i interesów 

Zleceniodawcy nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, 

ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej Umowy,  

a jednocześnie nie służy do jej realizacji z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 . 
 

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji 

i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub 

nieuprawnioną modyfikacją. 
 

9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona 

poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego. 

 
 
 
 

§12 
 

Ochrona informacji niejawnych: 
 

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony przepisy ustawy  

z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412 j.t.). 

 
 

§13 
 

Zasady etyki: 
 

1. Zleceniobiorca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie 

lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także 

pracowników, przedstawicieli Zleceniobiorcy oraz innych osób działających w jego 

Imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą 

prowadzić do: 
 

1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002r.  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
 

(Dz. U. z 2016r., poz. 1541 j.t.). 
 

2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz. 419 z późn. zmianami). 
 
2. Zleceniobiorca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych 

przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy 

żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę 



prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zleceniodawcy w związku z umową. 
 

 

§14 
 

Postanowienia końcowe: 
 

1. Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony 
 

zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich.  

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do 

rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zleceniobiorcy. 
 
2. Zabrania się Zleceniodawcy, zatrudniania w jakiejkolwiek formie pracowników Klubu 

Sportowego ROW Rybnik Spółka Akcyjna do wykonywania czynności związanych  

z realizacją umowy. 
 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio 

przepisy ustawy Kodeks Cywilny i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie. 
 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu do umowy. 
 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 



POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

W stosunku do kibiców, klientów sklepu internetowego, kontrahentów (w tym 
 

sponsorów) oraz adresatów działań marketingowych 
 
 
 
 
 

 

Klub Sportowy ROW Rybnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku, ul. Gliwicka 72, 44-

200 Rybnik, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa 

dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (dalej jako RODO) 

pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa 

danych osobowych. 

 
 

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć jakie dane 

osobowe zbiera i przetwarza Klub Sportowy ROW Rybnik Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Rybniku, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa 

w związku z ochroną danych osobowych. 

 
 

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Klub Sportowy 

ROW Rybnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku w: 

 
 

1. – Systemie sprzedaży biletów prowadzonego przez Klub Sportowy ROW Rybnik 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku, 
 

2. –  Sklepu  internetowego  prowadzonego  przez  Klub  Sportowy  ROW  Rybnik 
 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku 
 

3. – Ramach zawierania i wykonywania umów z kontrahentami 
 

4. – Działaniach marketingowych prowadzonych przez Sportowy ROW Rybnik 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku 

 
 
 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. 



 
KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST 

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH? 

 
 

Klub Sportowy ROW Rybnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku, ul. Gliwicka 72, 44-

200 Rybnik, KRS: 0000594658, NIP: 6423193038, REGON: 363353817 (dalej jako KS ROW 

Rybnik lub ADO (administrator danych osobowych). 

 
 
 
 

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z KS ROW Rybnik? 
 

 

Mogą Państwo skontaktować się z KS ROW Rybnik: 
 

1) za pomocą e-maila: biuro@row.rybnik.com.pl 
 
2) za pomocą telefonu: 32 430 90 80 
 
3) drogą pocztową: ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik. 
 

 

KS ROW Rybnik powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą 
 

Państwo skontaktować się: 
 

1) za pomocą e-maila: biuro@row.rybnik.com.pl 
 
2) za pomocą telefonu: 32 430 90 80 
 
3) drogą pocztową: ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik. 
 

 

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA KS ROW RYBNIK? 
 

KS ROW Rybnik zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z: 
 

1) sprzedażą biletów na mecze KS ROW Rybnik za pomocą systemu sprzedaży biletów, 

w tym realizacją zamówienia, kontaktu z klientem; 
 
2) sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem prowadzonego przez KS ROW 

Rybnik sklepu internetowego, w tym realizacją zamówienia, kontaktu z klientem; 
 
3) podejmowanymi działaniami marketingowymi, w tym przesyłaniem informacji 

handlowych przez KS ROW Rybnik lub przesyłania informacji handlowych przez KS ROW 

Rybnik dotyczących jej partnerów. 



JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA KS ROW RYBNIK? 
 

 

KS ROW Rybnik zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. W zależności od celu oraz podstawy 

prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, KS ROW Rybnik może zbierać 

 i przetwarzać między innymi następujące dane: 

 
 

1) Dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko. 
 
2) Dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail. 
 
 
 
 

KS ROW Rybnik każdorazowo zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie 

niezbędnym do realizacji konkretnego celu. 



W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ KS ROW RYBNIK PRZETWARZA 

PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE? 

 
 

1. Jeśli dokonują Państwo zakupu biletu lub karnetu za pomocą systemu 

sprzedaży biletów prowadzonego przez KS ROW Rybnik: 

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania 
 

danych 
przetwarzania danych /przetwarzania danych 

 

 
osobowych  

  
 

   
 

Realizacja umowy o  Okres prowadzenia konta 
 

świadczenie usług drogą   
 

elektroniczną w postaci Art. 6 ust. 1 lit. b RODO  
 

prowadzenia konta w   
 

systemie sprzedaży   
 

biletów   
 

   
 

Realizacja umowy  Okres niezbędny do 
 

sprzedaży biletu lub  zrealizowania umowy 
 

karnetu, w tym Art. 6 ust. 1 lit. b RODO sprzedaży (od złożenia 
 

dostarczenie biletu lub  zamówienia do jego 
 

karnetu, kontakt w  zrealizowania). 
 

związku z realizacją   
 

zamówienia   
 

   
 

Dochodzenie roszczeń i  Okres przedawnienia 
 

obrona przed  roszczeń wynikający z 
 

roszczeniami z tytułu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO przepisów prawa 
 

prowadzonej działalności   
 

gospodarczej, co stanowi   
 

prawnie uzasadniony   
 

interes przetwarzania   
 

danych przez ADO   
 

   
 

Prowadzenie ksiąg Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w Okres przechowywania 
 

rachunkowych i zw. z art. 74 ust. 2 ustawy dokumentacji księgowej i 
 

dokumentacji o rachunkowości oraz podatkowej wynikający z 
 

podatkowej innymi przepisami przepisów prawa 
 

 szczególnymi  
 

   
  



 
 
 
 
 
 

 

2. Jeśli dokonują Państwo zakupu towaru lub usługi w sklepie 

internetowym prowadzonym przez KS ROW Rybnik: 

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania 

danych przetwarzania danych /przetwarzania danych 

  osobowych 

   

Realizacja umowy o Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres prowadzenia konta 

świadczenie usług drogą   

elektroniczną w postaci   

prowadzenia konta w   

systemie sprzedaży   

biletów   

   

Realizacja umowy Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres niezbędny do 

sprzedaży, w tym  zrealizowania umowy 

zamówionego towaru lub  sprzedaży (od złożenia 

usługi, kontakt w związku  zamówienia do jego 

z realizacją zamówienia  zrealizowania). 

   

Dochodzenie roszczeń i Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia 

obrona przed  roszczeń wynikający z 

roszczeniami z tytułu  przepisów prawa 

prowadzonej działalności   

gospodarczej, co stanowi   

prawnie uzasadniony   

interes przetwarzania   

danych przez ADO   

   

Prowadzenie ksiąg Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w Okres przechowywania 

rachunkowych i zw. z art. 74 ust. 2 ustawy dokumentacji księgowej i 

dokumentacji o rachunkowości oraz podatkowej wynikający z 

podatkowej innymi przepisami przepisów prawa 

 szczególnymi  

   
 



3. Jeśli są Państwo kontrahentami (w tym sponsorami) KS ROW Rybnik: 

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania 

danych przetwarzania danych /przetwarzania danych 

  osobowych 

   

Realizacja umowy o Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres trwania umowy 

świadczenie usług (w tym   

umowy o sponsoring)   

   

Dochodzenie roszczeń i Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia 

obrona przed  roszczeń wynikający z 

roszczeniami z tytułu  przepisów prawa 

prowadzonej działalności   

gospodarczej, co stanowi   

prawnie uzasadniony   

interes przetwarzania   

danych przez ADO   

   

Prowadzenie ksiąg Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w Okres przechowywania 

rachunkowych i zw. z art. 74 ust. 2 ustawy dokumentacji księgowej i 

dokumentacji o rachunkowości oraz podatkowej wynikający z 

podatkowej innymi przepisami przepisów prawa 

 szczególnymi  

   
 
 
 

4. Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez KS ROW Rybnik 

działania marketingowe: 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania 

danych przetwarzania danych /przetwarzania danych 

  osobowych 

   

Prowadzenie działań Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co Przez okres niezbędny do 

marketingowych stanowi prawnie osiągnięcia celu, jednak 

związanych z uzasadniony interes ADO, nie dłużej niż do: 

działalnością KS ROW którym jest marketing 1) złożenia przez Państwa 

Rybnik, w tym produktów i usług sprzeciwu wobec 

nawiązywanie relacji  przetwarzania danych 

handlowych, wysyłanie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO osobowych w tym celu 

ofert, informacji o  lub 

towarach, usługach,  2) jeśli wyrażali Państwo 

promocjach,  zgody marketingowe – 

newsletterów w ramach  do wycofania udzielonej 

prawnie uzasadnionego  zgody 

interesu ADO lub   

wyrażonej przez Państwa   

zgody   

   
 



Profilowanie (tworzenia Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres niezbędny do 

profili preferencji)  osiągnięcia celu, jednak 

zmierzające do  nie dłużej niż do złożenia 

dostosowania  przez Państwa sprzeciwu 

oferowanych przez ADO  wobec przetwarzania 

usług do Państwa  danych osobowych w 

potrzeb, co stanowi  tym celu 

uzasadniony interes   

prawny ADO.   

   
 
 
 
 

4. Skąd KS ROW Rybnik pozyskuje Państwa dane? 
 

 

Kibice: Dane pozyskiwane są bezpośrednio od 

Dokonywanie zakupu biletu lub karnetu Państwa przed założeniem konta w 

w systemie sprzedaży biletów systemie sprzedaży biletów lub 

 dokonaniem zakupu w systemie 

 sprzedaży biletów oraz w trakcie jego 

 realizacji 

  

Klienci sklepu internetowego: Dane pozyskiwane są bezpośrednio od 

Dokonywanie zakupów, w tym Państwa przed założenie konta w 

korzystanie ze sklepu internetowego sklepie internetowym lub w trakcie 

 dokonywania zakupu z sklepie 

 internetowym oraz w trakcie jego 

 realizacji 
  

Adresaci działań marketingowych Dane pozyskiwane są bezpośrednio od 

 Państwa 

  



5. Czy muszą Państwo podawać swoje dane? 

 

Kibice: Podanie przez Państwa danych 

Dokonywanie zakupu biletu lub niezbędnych do założenia konta w 

karnetu, w tym korzystanie z konta w systemie sprzedaży biletów oraz 

systemie sprzedaży biletów realizacji umowy sprzedaży biletu lub 

 karnetu jest warunkiem założenia 

 konta w systemie sprzedaży biletów 

 oraz zawarcia umowy sprzedaży biletu 

 lub karnetu; odmowa ich podania (o 

 ile jest to niezbędne) skutkować 

 będzie brakiem możliwości założenia 

 konta w systemie sprzedaży biletów 

 oraz dokonania zakupu biletu lub 

 karnetu lub wystawienia faktury 

  

Klienci sklepu internetowego: Podanie przez Państwa danych 

Dokonywanie zakupów, w tym niezbędnych do założenia konta w 

korzystanie z konta w sklepie sklepie internetowym oraz realizacji 

internetowym umowy sprzedaży jest warunkiem 

 założenia konta w sklepie 

 internetowym oraz zawarcia umowy 

 sprzedaży; odmowa ich podania (o ile 

 jest to niezbędne) skutkować będzie 

 brakiem możliwości założenia konta w 

 sklepie internetowym oraz dokonania 

 zakupu lub wystawienia faktury 

  

Adresaci działań marketingowych Podanie przez Państwa danych jest 
 dobrowolne 

  
 

 

Komu KS ROW Rybnik może przekazać Państwa dane osobowe? 
 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć: 
 

1) pracownicy/współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa 

danych osobowych na polecenie ADO; 
 
2) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: 
 

- dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności podmiotom 

świadczącym usługi pocztowe i kurierskie); 
 

- dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia 

roszczeń związanych z prowadzoną przez KS ROW Rybnik działalnością gospodarczą i 

obrony przed roszczeniami; 
 

- innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych 

przepisami prawa. 



z zastrzeżeniem, że przekazanie/udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom 

odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu 

pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem. 

 
 

Czy Państwa dane będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego? 

 
 

ADO nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, 

Norwegia i Liechtenstein)/organizacji międzynarodowych. 

 
 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych przez KS ROW 

Rybnik? 
 

W związku z przetwarzaniem przez KS ROW Rybnik Państwa danych osobowych 

przysługuje Państwu: 
 
1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO); 
 
2) prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO); 
 
3) prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1  

z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO; 
 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO; 
 
5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 
 
RODO. 
 

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – KS ROW Rybnik 

umożliwia kontakt: 
 
1) za pomocą e-maila: biuro@row.rybnik.com.pl; 
 
2) drogą pocztową: ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik; 

 

 

Dodatkowo przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, gdy przy 

przetwarzaniu Państwa danych osobowych KS ROW Rybnik narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych. 



Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje 

Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na ważność 

przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Mogą Państwo wycofać zgodę między innymi: 
 
1) za pomocą e-maila:biuro@row.rybnik.com.pl 
 
2) w siedzibie KS ROW Rybnik, tj. ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, 
 
3) w systemie sprzedaży biletów poprzez edycję profilu klienta, 
 
4) w sklepie internetowym poprzez edycję zakładki moje informacje osobiste, 
 
5) drogą pocztową: ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik. 

 

 

Prawo wniesienia sprzeciwu: 
 

Dodatkowo KS ROW Rybnik, informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną 

sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych osobowych, w tym profilowania w przypadku, gdy podstawą 

przetwarzania danych przez ADO jest: 
 

1) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 
 

2) uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  
 

 

Po złożeniu sprzeciwu KS ROW Rybnik nie będzie mogła przetwarzać danych 

osobowych w oparciu o wyżej wymienione podstawy przetwarzania, chyba że wykaże 

istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub 

podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 
 

Jeżeli KS ROW Rybnik przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych przez KS ROW Rybnik w celach marketingu 

bezpośredniego, w tym profilowania. 

 
 

Bezpieczeństwo danych osobowych 
 

KS ROW Rybnik stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa 

dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed 



nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa Państwa danych osobowych KS ROW Rybnik wdrożyła odpowiednie 

zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. 


