
FORMULARZ 

 

W związku z umową sprzedaży Karnetu Sezon 2019/2020 pierwotnie upoważniającego do uczestnictwa 

w meczach domowych rozgrywanych przez Wisłę Kraków w okresie od lipca 2019 do maja 2020 lub 

Karnetu Wiosna 2020 pierwotnie upoważniającego do uczestnictwa w meczach domowych 

rozgrywanych przez Wisłę Kraków w okresie od lutego do maja 2020 (zwana dalej „umową”) wiążącej 

mnie z Wisłą Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 15zp ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 

374), oświadczam, iż środki wydane przeze mnie na Karnet: 

 

  chcę otrzymać z powrotem w formie pieniężnej w ciągu 180 dni, zachowując w tym 

czasie prawo do zmiany decyzji; 

  chcę otrzymać z powrotem i automatycznie daruję je na rzecz Wisły Kraków S.A. 

Wysokość darowizny stanowi równowartość niewykorzystanych środków z karnetu. 

Rozumiem, że podjęta decyzja jest ostateczna i nie podlega późniejszym zmianom 

  chcę otrzymać z powrotem w formie voucheru określonego w Regulaminie zwrotu 

karnetów Sezon 2019/2020 oraz karnetów Wiosna 2020; 

 

 

IMIĘ: ……………………………………………………………………………………… 

NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………… 

PESEL: ……………………………………………………………………………………… 

ADRES EMAIL: ……………………………………………………………………………………… 

NUMER TELEFONU: ……………………………………………………………………………………… 

KOD POCZTOWY: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

  Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję Regulamin zwrotu karnetów Sezon 

2019/2020 oraz karnetów Wiosna 2020. 

  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Wisłę Kraków S.A. na zasadach wskazanych poniżej. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wisłę Kraków SA. z siedzibą 

w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122, 

o kapitale zakładowym 78 196 300,00 zł w całości opłaconym (zwana dalej „Wisła Kraków”) podanych 

przeze mnie moich danych osobowych w związku z wykonaniem lub zakończeniem umowy sprzedaży 

Karnetu Sezon 2019/2020 upoważniającego do uczestnictwa w meczach domowych rozgrywanych 



przez Wisłę Kraków w okresie od lipca 2019 do maja 2020 lub Karnetu Wiosna 2020 upoważniającego 

do uczestnictwa w meczach domowych rozgrywanych przez Wisłę Kraków w okresie od lutego do maja 

2020 (zwana dalej „umową”).  

Wyrażona przeze mnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest związana z wykonaniem lub 

zakończeniem umowy z Wisłą Kraków i zostanie dołączona do złożonych przeze mnie danych. Jestem 

świadomy/świadoma, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

Wyrażając powyższą zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych 

w związku z wykonaniem lub zakończeniem umowy, deklaruję, że zapoznałem/zapoznałam się 

z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Wisła 

Kraków sporządzoną w związku z zapisami 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. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. „RODO”. 

 

Zgodnie z art. 13 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 953/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, 

ul. Reymonta 20, 30 – 059 Kraków zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, REGON: 

350908122, o kapitale zakładowym 78 196 300,00 zł w całości opłaconym. 

2. Wisła Kraków wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest 

przez e-mail: iodo@wisla.krakow.pl, pod nr telefonu 12 630 76 00 lub bezpośrednio pod 

adresem ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.  

3. Wisła Kraków odpowiada za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową, 

regulaminem oraz obowiązującymi przepisami. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług, 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów 

prawa, a także prowadzenia działań o charakterze promocyjnym, reklamowym, handlowym 

i marketingowym dotyczącym produktów i usług oferowanych przez Wisłę Kraków oraz partnerów 

i sponsorów Klubu. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konieczny w związku 

z wykonaniem lub zakończeniem umowy, na podstawie:  

a. w przypadku danych zwykłych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO — obowiązek prawny ciążący na 

administratorze; 

b. w przypadku danych szczególnych kategorii: art. 9 ust. 2 lit b) RODO — przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora, lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 

społecznego i ochrony socjalnej. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe zostaną zweryfikowane z danymi karnetowymi z użyciem narzędzi 

podmiotów trzecich, w pełni kontrolowanych przez Wisłę Kraków.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych.  



9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres konieczny 

w związku z wykonaniem lub zakończeniem umowy, a także przez okres niezbędny do 

dochodzenia praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane 

w niezbędnym zakresie do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba 

że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach i na 

warunkach określonych w RODO. 

11. W razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wykonania lub zakończenia 

umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wykonania lub 

zakończenia umowy.  

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani 

nie będą służyć do profilowania. 

14. Przetwarzanymi przez Wisłę Kraków danymi będą imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail 

oraz numer telefonu. 

15. Informacje dotyczące sposobu ochrony i przetwarzania danych osobowych można znaleźć na 

stronie https://wisla.krakow.pl/page?slug=regulaminy jako "Polityka prywatności". 


