
KLAUZULA INFORMACYJNA – FORMULARZ KONTAKTOWY 
 
 

Administratorem danych osobowych podawanych przez Ciebie w ww. formularzu kontaktowym jest 
Stadion Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Kontakt z administratorem możliwy jest 
listownie oraz za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@stadionwroclaw.pl. Administrator wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym kontakt możliwy jest za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@stadionwroclaw.pl.  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stadion Wrocław Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy Alei Śląskiej 1, 54 – 118 Wrocław, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000297448. Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie oraz za 
pośrednictwem adresu: e-mail: iod@stadionwroclaw.pl. 

2. Stadion Wrocław wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Roksanę Lejpamer, z którą możesz się 
skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@stadionwroclaw.pl 

3. Twoje dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane przekazane za 
pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane przez Administratora w celu 
kontaktu zwrotnego, prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej 
przez Ciebie jako prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna przetwarzania 
danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Będziemy je przetwarzać aż do czasu wniesienia 
przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń 
mogących wyniknąć w związku z przedmiotem danej komunikacji. 

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, 
w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu 
prowadzenia niniejszej strony www. 

5. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 
przetwarzania. 

6. Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
7. Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
8. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia 

prowadzenie z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie. 
9. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w 

związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony www oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w 
naszej Polityce prywatności. 
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