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OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO 

 

Drogi użytkowniku, 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, 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 („RODO”) chcemy przekazać Ci kilka informacji. 

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych 

osobowych, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w 

związku z RODO praw. 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? 

Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000376096, adres ul. Bukowińska 22B, 02-

703 Warszawa, NIP 1080010023, REGON 142772043. („Ticketmaster”). 

DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE? 

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia realizacji charytatywnego przedsięwzięcia 

realizowanego przy współpracy z Fundacją „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” w ramach 

Światowego Dnia Walki z Rakiem. Ticketmaster zamierza wesprzeć działalność statutową Fundacji 

poprzez przekazanie funduszy zebranych w drodze zbiórki elektronicznej przeprowadzonej przez za 

pomocą strony internetowej: www.Ticketmaster.pl w okresie od dnia 21 stycznia 2019r. do dnia 19 

lutego 2019r. Ponadto Twoje dane nam są niezbędne do realizacji wysyłki biletów oraz przez DotPay 

Sp. zo.o. w zakresie realizacji usług płatności. 

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH? 

Dane przetwarzane są w celu dokonania wpłaty na rzecz Ticketmaster (która w całości będzie 

przekazana na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”) - art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO oraz wysyłki biletów. 

JAKIE KATEGORIWE DANYCH PRZETWARZAMY ? 

a) dane osobowe (np. imię i nazwisko),  

b) dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres korespondencyjny), 

c) kategorie danych przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności znajdującą się pod linkiem: 

https://www.ticketmaster.pl/help/terms.html?language=pl-pl 

DŁUGOŚĆ OKRESU PRZETWARZANIA DANYCH 

Do czasu zakończenia zbiórki, bądź też do czasu zakończenia realizacji wysyłki. Twoje dane mogą być 

również przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

 

https://www.ticketmaster.pl/help/terms.html?language=pl-pl
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KOMU TWOJE DANE MOGĄ BYĆ UJAWNIONE? 

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć: 

a. DotPay Sp. z o.o (realizacja płatności) oraz Adyen (przetwarzający płatość), 

b. Przewoźnicy: Kurier DHL, Express Kurier i/lub Poczta Polska (realizacja wysyłki), 

c. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub 

otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

d. instytucje finansowe oraz inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z 

realizacją stosunków gospodarczych łączących Ticketmaster oraz Ciebie. 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W STOSUNKU DO DANYCH? 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia 

ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a także w wypadku udzielenia zgody, 

wycofania udzielonej zgody w każdym momencie przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie 

wpłynie na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. 


