
Załącznik nr 1  

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZW. ZAKUPEM 
BIELETÓW ON-LINE 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza 

(„Fundacja”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 

2) Kontakt z Fundacją jest możliwy pisemnie na adres: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza, ul. 

Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 

3) Fundacja wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail 

iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji złożonego zamówienia (zakup biletu on-line) – podstawą prawną jest niezbędność 
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i podatkowych (obsługa transakcji) – 
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c) rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) prawnie uzasadniony interes polega na możliwości 
ustosunkowania się do reklamacji i jej obsługi; 

d) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie 

uzasadniony interes polega na umożliwieniu Fundacji dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 

dostawcom usług płatniczych, podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi niezbędne do 

prowadzenia Serwisu. Dostęp do danych mogą również uzyskać podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia. Okres 

przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację, a po tym okresie jedynie w 

przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych osobowych. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu 

wskazanym w punkcie 4c) i 4d) powyżej.  

9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10) Podanie danych jest wymagane przez Fundację w celu złożenia zamówienia. Konsekwencją niepodania 

danych jest brak możliwości zakupu biletu on-line.   

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZW. ZAPISEM NA 
WARSZTATY 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza 

(„Fundacja”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 

2) Kontakt z Fundacją jest możliwy pisemnie na adres: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza, ul. 

Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 

3) Fundacja wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail 

iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do 

wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

b) wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i podatkowych (zakup biletu - obsługa 
transakcji) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c) zapisu na listę rezerwową w przypadku braku terminu na warsztaty rodzinne – podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) prawnie 

uzasadniony interes polega na umożliwieniu Administratorowi kontaktu i obsługi dokonanego 

zgłoszenia;  

d) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie 

uzasadniony interes polega na umożliwieniu Fundacji dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 

dostawcom usług płatniczych, podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi niezbędne do 

prowadzenia Serwisu. Dostęp do danych mogą również uzyskać podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia. W 

przypadku zapisu na listę rezerwową dane będą przetwarzane przez okres……… Okres przetwarzania 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych  będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 

przed takimi roszczeniami przez Fundację, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim 

będą wymagać tego przepisy prawa. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych osobowych. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu 

wskazanym w punkcie 4c) i 4d) powyżej.  

9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10) Podanie danych jest wymagane przez Fundację w celu złożenia zamówienia. Konsekwencją niepodania 

danych jest brak możliwości zakupu biletu on-line.   

 


