
Informacja  

do zdjęć oraz nagrań wideo zamieszczanych na stronach internetowych 
 oraz portalach społecznościowych Zagłębie Lubin S.A. 

 
Na stronach internetowych zaglebie.com, akademiakghm.com, na portalach 
społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter oraz portalu youtube.com, 
Zagłębie Lubin przetwarza dane osobowe (wizerunek) osób, które uczestniczyły w 
organizowanych przez (bądź przy udziale) Zagłębie Lubin meczach piłkarskich, imprezach 
(zawodach) sportowych, imprezach okolicznościowych, akcjach promocyjnych, akcjach 
dobroczynnych, czy też innych akcjach, jak np. podczas zwiedzania stadionu Zagłębie Lubin 
przez grupy zorganizowane (głównie dzieci w wieku przedszkolnym, bądź szkolnym).  

Dane osobowe (wizerunek) osób biorących w ww. wydarzeniach jest przetwarzany przez 
Zagłębie Lubin w formie zdjęć, bądź też relacji wideo (nagrań wideo). 

Wobec powyższego Zagłębie Lubin S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej – 
Curie 98 jest Administratorem przetwarzanych danych osobowych.  

W ramach obowiązku informacyjnego dla osób, których dane osobowe (wizerunek) przetwarza 
Zagłebie Lubin S.A. (bądź też opiekunów prawnych dzieci, których wizerunek podlega 
przetwarzaniu), infomujemy, że przetwarzanie następuje w prawnie uzasadnionym interesie 
Administratora, którym jest promocja własna oraz propagowanie pozytywnego wizerunku 
klubu sportowego, a także informowanie kibiców o wydarzeniach, w których uczestniczy 
Zagłębie Lubin S.A. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f.  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, dalej: RODO).  

Przetwarzane dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym,  
o których mowa w art. 28 RODO, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, 
szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi, jak np. teleinformatyczne, czy 
doradcze. Pozyskane  dane osobowe przetwarzane będą przez okres istnienia prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora, w tym również mogą podlegać archiwizacji, w ramach 
dokumentacji działalności Zagłębie Lubin S.A. 

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane (bądź jej opiekunowi prawnemu) przysługują 
prawa: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych (w sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem 
ochrony danych osobowych w Zagłębie Lubin S.A. poprzez e-mail: IOD@zaglebie.com), a 
także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku 
uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. Informujemy, że 
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane  

 


