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OŚWIADCZENIE 

(wypełnione DRUKOWANYMI LITERAMI oświadczenie należy złożyć  

w Oficjalnym Sklepie Piasta Gliwice przy ulicy Okrzei 20 w Gliwicach 

lub wysłać skan na adres e-mail: bilety@piast-gliwice.eu) 

 

Imię i nazwisko posiadacza karnetu: ……………............................................................................ 

PESEL: ……………………………............................................................................................................ 

e-mail:…………………....................................................................................................................... 

numer telefonu:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rodzaj zakupionego karnetu: 

□ całoroczny – cena uiszczona: 

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

□ wiosenny – cena uiszczona: 

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

Wybieram opcję rozliczenia niewykorzystanego karnetu: 

□ Darowizna na rzecz Akademii Piłkarskiej Piasta Gliwice – 100% kwoty do zwrotu 

(zgodnie z załączonym cennikiem) zostanie przeznaczone na szkolenie młodzieży. 

□ Zaliczka przeznaczona na zakup karnetu na mecze w sezonie 2020/2021 rozgrywane  

z udziałem publiczności – pulę karnetowicza zasila 120% kwoty do zwrotu (zgodnie  

z załączonym cennikiem). 

□ Zwrot pieniędzy na konto nabywcy karnetu – 100% kwoty do zwrotu (zgodnie  

z załączonym cennikiem). Warunkiem zwrotu jest przedłożenie wraz z niniejszym 

oświadczeniem paragonu/faktury za zakup karnetu (wymóg ten jest niezależny  

od klubu i wynika z przepisów prawa). 

 

Numer konta: …………………………………………………………………………………………………………….. 

(należy podać w przypadku wybrania tej opcji) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 2 z 3 
 

 

 

  

 

 

 

KARNET NA SEZON 2019/20 

 

 

 

KARNET NA RUNDĘ WIOSENNĄ 2020  
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INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administrator 
i Inspektor 

Ochrony Danych 

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby 
rozliczenia  niewykorzystanego karnetu jest Gliwicki Klub Sportowy „Piast" S.A. 
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrzei 20, 44 100 Gliwice (dalej: „Administrator”).  

2) Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych 
osobowych, sprawuje powołany w tym celu przez Administratora Inspektor 
Ochrony Danych,; kontakt pod adresem e-mail: rodo@piast-gliwice.eu 

Cel 
przetwarzania 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu odebrania oświadczenia o 
sposobie rozliczenia niewykorzystanego karnetu, dokonania rozliczenia zgodnie 
z wybraną metodą oraz w celach księgowych.  

Podstawa 
przetwarzania 

danych 

4) Podstawowa przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych 
wynika z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której są państwo stroną, zawartej z Administratorem poprzez 
dokonanie zakupu karnetu (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

Obligatoryjność 
podania danych 

5) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, pozostaje jednak 
niezbędne w celu dokonania rozliczenia niewykorzystanego karnetu.  

Odbiorcy danych 
6) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na 

rzecz Administratora zewnętrzne usługi, pozostające w związku z dokonywanym 
rozliczeniem i księgowością.  

Okres 
przechowywania 

7) Państwa Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozliczenia 
niewykorzystanego karnetu, a następnie, w niezbędnym zakresie, do celów 
księgowych, przez okres wymagany przepisami prawa (co do zasady – 5 lat od 
końca roku, w którym nastąpiło rozliczenie karnetu). 

Państwa 
uprawnienia 

8)  Mają Państwo następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
b) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe 

bądź nie są one kompletne (art. 16 RODO), 
c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy 

czym w odniesieniu do sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest umowa 
(por. pkt 4 powyżej), prawo to może być realizowane z ograniczeniem do 
przypadków wskazanych odpowiednio w art. 17 ust. 1 RODO (w stosunku do 
usunięcia) oraz 18 ust. 1 RODO (w stosunku do ograniczenia), 

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Profilowanie 
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane przez administratora danych w sposób 

zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 


