
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e 
– mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej 
adresem siedziby Administratora.  

 

2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, 
z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@totalizator.pl, oraz za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora 
Ochrony Danych”.  

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

a) realizacja działań marketingowych/handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz 
organizacji spacerów z przewodnikiem po Torze wyścigów konnych Służewiec – podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona w procesie rejestracji na spacery z 
przewodnikiem po Torze wyścigów konnych Służewiec (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania 
danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
rozumianego w tym przypadku jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO);  

c) realizacja monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa – podstawą prawna przetwarzania danych jest 
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego w tym 
przypadku jako zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób, obszarów i obiektów należących do Administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wypełnienia wyżej wymienionych celów. 
Udział w organizowanych spacerach z przewodnikiem uzależniony jest od wypełnienia formularza znajdującego 
się na stronie https://forms.gle/Enun7qbNnm8vgtCj8 oraz udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach 
marketingowych/handlowych. Ewentualne wycofanie zgody przed rozpoczęciem wydarzenia skutkować będzie 
niemożnością wzięcia udziału w spacerze.  

 

5. Okres przechowywania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane 
przechowywane są:  

a) do momentu przedawnienia roszczeń albo  

b) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo\  

c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego  
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa albo  
d) w zakresie danych przetwarzanych w ramach prowadzonego monitoringu wizyjnego, przez okres 30 dni  

e) w zakresie wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak fakt wycofania zgody 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody.  

 

6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub 
instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą 
być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.  

 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa 
do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w 
zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje 
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
8. Udzieloną zgodę można wycofać w każdej chwili za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres 

karolina.perzyna@totalizator.pl, dzwoniąc na numer 513 001 035 w oparciu o dane osobowe Administrator nie 

będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

mailto:karolina.perzyna@totalizator.pl

