
Formularz kontaktowy 
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………….……………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………… 

Numer karnetu (wypełnia klub) ……………………………………………………………………………….. 

Numer miejsca (wypełnia klub) ……………………………………………………………………………….. 

 
Informacja dotycząca powierzenia danych osobowych 

 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 
59, 85-023 Bydgoszcz. 
2. Kontakt / Może się Pan/Pani skontaktować z nami w następujący sposób: 
- listownie: ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz, 
- e-mail: biuro@astoria.bydgoszcz.pl. 
 
2. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu sprzedaży karnetów na wydarzenia sportowe organizowane przez Klub Koszykarski 
Astoria Bydgoszcz S.A. zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie 
art. 6 ust 1 lit a, b i f RODO. 
 
3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres trwania sezonu 2019/2020. 
 
4. W dalszej kolejności dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących  
na administratorze. W braku takich obowiązków, zostaną usunięte po zakończeniu okresu wskazanego w pkt 3. 
 
5. Odbiorcami powierzonych danych osobowych będą podmioty związane z obsługą systemów i narzędzi teleinformatycznych (firma 
informatyczna, firma obsługująca system sprzedaży biletów, ochrona). 
 
6. W związku z powierzeniem danych osobowych mają Państwo prawo żądania od Administratora Danych Osobowych: 
dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przeniesienia danych, w przypadku przetwarzania na podstawie pkt 3 niniejszej informacji, cofnięcia wyrażonej zgody  
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Powyższe żądania, można skierować pisemnie lub w formie elektronicznej.  
 
7. W związku z powierzeniem danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi za naruszenie ochrony danych osobowych 
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
8. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników i osoby współpracujące  
z Administratorem Danych Osobowych. 
 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do sprzedaży karnetów. 

Słowniczek: 

Rozporządzenie (RODO) - ROZPORZĄDZENIE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Polskie przepisy w zakresie danych osobowych - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Administrator danych osobowych - to podmiot, któremu Pani/Pan powierzył/a dane osobowe (Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz 
S.A. – ten podmiot decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych).  

Przetwarzanie danych osobowych - to każda operacja dokonywana na Pani/Pana danych osobowych np. zbieranie, utrwalanie, 
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, 
usuwanie lub niszczenie.  

Odbiorca – to podmiot współpracujący z Administratorem, któremu ujawnia się Pana/Pani dane osobowe.  

                      ………………………………………………. 

         (podpis) 


