
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pogoń Szczecin S.A. (dalej: my). 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz kontaktować się w sprawach związanych z 

posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z 

inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób: 

• listownie na adres: Pogoń Szczecin S.A., ul. Karłowicza 28, Szczecin 71-102 
• przez e-mail: rodo@pogonszczecin.pl 
 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu realizacji obowiązków umownych przez Pogoń Szczecin S.A. zgodnie 

z warunkami serwisu. Przetwarzamy podane przez Ciebie dane, abyś mógł zostać użytkownikiem systemu sprzedaży biletów i 

korzystać z jego funkcjonalności. 

Dzięki temu masz możliwość min: 
• założyć profil użytkownika, umożliwiający korzystanie z dodatkowych funkcjonalności portalu 
• otrzymywać newsletter oraz SMS-y i e-maile od e-bilet@pogonszczecin.pl, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę. 
Przetwarzając Twoje dane realizujemy także swoje uzasadnione interesy, którymi są: 
• prowadzenie analiz statystycznych 
• kontakt z użytkownikiem związany z funkcjonowaniem serwisu 
 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu usunięcia przez Ciebie konta użytkownika w systemie biletowym lub 

automatycznego usunięcia konta użytkownika po okresie 2 lat od Twojego ostatniego zakupu w systemie. 

 

5. Odbiorcy danych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych 

osobowych. Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą 

umowę. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe także organom państwowym uprawnionym na podstawie odrębnych 

przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań zgodnie z warunkami serwisu. 

 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji 

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz: 

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, 

kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 
1 i 2 powyżej  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie 
będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. 
Profilowanie danych osobowych przez Pogoń Szczecin S.A. polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób 
zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy 
osobistych preferencji oraz zainteresowań. 
 
Pamiętaj też, że masz: 

• Prawo wycofania zgody 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak 
cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania 
zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
 

• Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 

osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

 


