
 

 

 

   

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI    
 

1. Informacje ogólne 
 

GSSM Warsaw Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-175), przy ul. Al. Jana Pawła II 82, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364145, posiadająca numer NIP: 527-26-35-896 oraz 
REGON: 142564741, o kapitale zakładowym w wysokości 14 867 800,00 PLN, („My” lub w stosownych 
przypadkach: „Nas”) przetwarza Państwa dane osobowe jako administrator danych w związku z Państwa 
udziałem w wydarzeniu, na które składa się przedstawienie Lady Gaga celebrates Love For Sale 
udostępniana Państwu przez Westfield Fanzone, obejmujące transmisję ekskluzywnego występu Lady Gagi 
w Westfield Arkadia („Centrum Handlowe”) („Wydarzenie”).  

Celem niniejszej polityki prywatności („Polityka Prywatności”) jest poinformowanie Państwa (i) o sposobie 
gromadzenia i przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, które przekazują lub ujawniają 
Państwo biorąc udział w Wydarzeniu oraz (ii) o Państwa prawach, sposobach ich egzekwowania 
i działaniach, które podjęliśmy, aby pomóc Państwu w ich egzekwowaniu.  

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.  

2. Administrator danych 

Administratorem danych w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach Wydarzenia jest 

GSSM Warszawa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-175), Al. Jana Pawła II 82 

3. Kategorie przetwarzanych danych, cel przetwarzania, podstawa prawna i środki bezpieczeństwa  

3.1  Gromadzenie danych 

Aby dokonać rejestracji na Wydarzenie, będą Państwo musieli podać imię, nazwisko i adres e-mail i zawrzeć 
je w formularzu rejestracyjnym Wydarzenia.  

Ponadto, podczas odbioru obowiązkowej opaski na rękę umożliwiającej wstęp na Wydarzenie, będą 
Państwo zobowiązani przedstawić nam ważny dokument tożsamości. Dokument ten będzie sprawdzać 
osoba odpowiedzialną za dystrybucję opasek; nie będziemy wykonywać i przechowywać kopii tego 
dokumentu.  

Jeżeli są Państwo uczestnikami programu lojalnościowego Westfield, odnotujemy fakt zarejestrowania się 
na Wydarzenie, a informacje te będą przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności programu 
lojalnościowego Westfield Arkadia. 

W związku z Państwa udziałem w Wydarzeniu nie gromadzi się żadnych innych danych osobowych, historii 
przeglądania stron internetowych ani transferu danych. 



 

 

 

   

 

3.2 Wykorzystywanie 

 
Działając jako administrator danych w zakresie przetwarzania, przetwarzamy Państwa dane osobowe 
w następującym celu: 

a) Zorganizowanie i przeprowadzenie Wydarzenia;  i 

b) Jeżeli Państwo ukończyli 16 lat oraz wyrażą zgodę, wysyłania Państwu drogą elektroniczną 
informacji o korzyściach oferowanych w ramach programu lojalnościowego Centrum Handlowego, 
w tym informacji o korzyściach partnerów karty lojalnościowej (do których to korzyści tych można 
uzyskać dostęp za pośrednictwem karty lojalnościowej), a także informacji o wydarzeniach 
i aktywnościach organizowanych w Centrum Handlowym. Nie wykorzystujemy Państwa danych 
osobowych w celu przesyłania informacji i korzyści związanych z programem lojalnościowym 
Centrum Handlowego, chyba że już uzyskaliśmy na to Państwa zgodę. 

Podkreślamy, że będziemy przetwarzać dane osobowe osób, które ukończyły 16 lat wyłącznie 
do celu opisanego w niniejszym punkcie. 

W związku z tym, jeżeli mają Państwo poniżej 16 lat, zdecydowanie zalecamy, byście nie wyrażali 
swojej zgody. 

 
Podstawa prawna  
 
Podstawą prawną przetwarzania danych wymienionych w punkcie a) jest uzasadniony interes 
administratora danych, polegający na zarządzaniu organizacją i dostępem do Wydarzenia.  
 
Przetwarzamy Państwa adres e-mail w celu przesyłania Państwu informacji i oferowania korzyści 
związanych z programem lojalnościowym Centrum Handlowego, jak określono w punkcie b), na podstawie 
wyrażonej przez Państwa zgody.  
 
Oznacza to, że dokonując rejestracji na Wydarzenie mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na 
wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych w celu przesyłania Państwu takich informacji 
i oferowania korzyści, w tym informacji o korzyściach partnerów karty lojalnościowej, do których można 
uzyskać dostęp za pośrednictwem karty lojalnościowej, a także informacji o wydarzeniach i działaniach 
organizowanych w Centrum Handlowym. 
 
Środki bezpieczeństwa 
 
Ochrona Państwa prywatności i Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. 
 
Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, w szczególności środki techniczne i organizacyjne, aby 
chronić Państwa dane osobowe przed przypadkową utratą, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem, 
uszkodzeniem oraz nieupoważnionym lub bezprawnym dostępem. Należy jednak pamiętać, że żadna 
transmisja informacji przez internet ani technologia przechowywania nie daje 100% gwarancji 
bezpieczeństwa.  
 
5. Przetwarzający dane, przekazywanie i udostępnianie danych osobowych 
 
Korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane: 
 
- EventBrite, firma odpowiedzialna za platformę rezerwacji 
 



 

 

 

   

 

- Firma odpowiedzialna za zarządzanie dostępem do Wydarzenia (dystrybucja opasek na rękę)  
 
- Unibail Management S.A.S., (UMA) firma zarządzająca rozsyłaniem informacji o programie lojalnościowym 
Centrum Handlowego zgodnie z zapisami przestawionymi powyżej. Należy pamiętać, że UMA korzysta 
z usług dostawcy znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (SALESFORCE). Transfer 
danych osobowych w USA jest zabezpieczony podpisaniem Standardowych Klauzul Umownych Komisji 
Europejskiej.  
 
Prosimy pamiętać, że będą Państwo musieli założyć konto na stronie Eventbrite i że konto to będzie 
zarządzane przez Eventbrite jako administratora danych. Prosimy też o zapoznanie się z informacją 
Eventbride dotyczącą prywatności w celu uzyskania dalszych informacji.  
 
6. Okres przechowywania danych 
 
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w ramach Państwa uczestnictwa w Wydarzeniu, 
dane te będą przechowywane od momentu ich zebrania przez jeden miesiąc po Wydarzeniu, 
z zastrzeżeniem zapisów punktu 7 poniżej. 
 
Jak wspomniano w punkcie 3 powyżej, Państwa dokument identyfikacyjny będzie sprawdzany podczas 
odbierania opaski na rękę. Nie będziemy wykonywać ani przechowywać kopii Państwa dokumentu.  
 
Jeżeli udzielą nam Państwo zgody na otrzymywanie informacji i oferowania korzyści związanych 
z programem lojalnościowym i/lub wszelkich nowości dotyczących Centrum Handlowego, będziemy 
przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 12 miesięcy, zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w udzielonej nam zgodzie lub do momentu wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
 
7.  Prawo do wizerunku 
 
W ramach udziału w Wydarzeniu może dojść do utrwalenia Państwa wizerunku na nagraniach wideo i/lub 
zdjęciach wykonanych podczas Wydarzenia, co może mieć miejsce zarówno w strefie fanów, jak 
i w wirtualnej przestrzeni online live.westfield.com.  
 
Takie zdjęcia i/lub nagrania wideo będą przechowywane przez okres jednego (1) roku od daty Wydarzenia. 
 
Udzielają nam Państwo prawa do powielania i przedstawiania takich materiałów wideo i/lub zdjęć 
w następujący sposób:  
 

• Prawo do powielania obejmuje między innymi prawo do powielania lub zlecania osobom trzecim 
powielania niektórych lub wszystkich materiałów wideo i/lub fotografii na dowolnych nośnikach, 
dowolną metodą istniejącą obecnie lub w przyszłości, a także dowolną metodą komunikacji 
analogowej lub cyfrowej, na dowolnym nośniku informatycznym, optycznym lub cyfrowym oraz w 
dowolnej sieci internetowej, telekomunikacyjnej, audiowizualnej lub multimedialnej. 

 

• Prawo do publicznego odtwarzania obejmuje m.in. prawo do udostępniania publiczności filmów 
i/lub fotografii, w całości lub w części, w dowolny sposób istniejący obecnie lub w przyszłości, w 
szczególności poprzez ich publiczne wyświetlanie, nadawanie naziemne lub cyfrowe, umieszczanie 
w internecie oraz, ogólnie rzecz ujmując, za pomocą dowolnej metody komunikacji analogowej lub 
cyfrowej, na dowolnym nośniku informatycznym, optycznym lub cyfrowym oraz w dowolnej sieci 
internetowej, telekomunikacyjnej, audiowizualnej lub multimedialnej. 

 
Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa wizerunek był przetwarzany w taki sposób, prosimy 
poinformować o tym przedstawiciela organizatora Wydarzenia niezwłocznie po przybyciu na miejsce 
Wydarzenia. 



 

 

 

   

 

 
8. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą 
 
Zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami mają Państwo prawo do: 
 
- dostępu do swoich danych osobowych: udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat 
przetwarzanych Państwa danych osobowych; 
 
- uzyskania sprostowania swoich danych osobowych: jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe są 
nieprawidłowe; 
 

- usunięcia danych osobowych: jeżeli chcą Państwo, byśmy usunęli część lub całość Państwa danych 
osobowych; 
 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych: jeżeli chcą Państwo, byśmy 
zaprzestali przetwarzania Państwa danych osobowych do czasu wykazania przez nas ważnych, prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, 
lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.  
 
- uzyskania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli zakwestionują Państwo 
prawidłowość, zgodność z prawem lub naszą potrzebę przetwarzania Państwa danych osobowych, 
ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych do minimum (przechowywanie) oraz, 
w stosownych przypadkach, będziemy je przetwarzać wyłącznie w celu ustalenia, wykonania lub obrony 
roszczeń prawnych lub, w razie potrzeby, w celu ochrony innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z innego 
ograniczonego powodu podyktowanego obowiązującymi przepisami prawa.  
 
- otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i standardowym formacie lub poproszenia 
o przekazanie takich informacji innemu administratorowi (przenoszalność). 
 

 
Należy pamiętać, że dostępne uprawnienia zależą od podstawy prawnej przetwarzania danych. 
 
W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody:  
 
(i) Mają Państwo również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na Państwa zgodzie przed 
jej wycofaniem.  
 
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tych praw i/lub uzyskać wszelkie istotne informacje, prosimy o kontakt pod 
następującym adresem: [adres kontaktowy e-mail centrum handlowego] 
recepcja.westfieldarkadia@urw.com. 
W celu uniknięcia naruszenia praw osób trzecich, zastrzegamy sobie prawo w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości do wcześniejszej weryfikacji Państwa tożsamości poprzez poproszenie Państwa 
o przedstawienie dokumentu tożsamości:  
 
Udzielimy odpowiedzi w ciągu 1 miesiąca od otrzymania od Państwa zapytania, natomiast zastrzegamy 
sobie, gdy będzie to konieczne ze względu na złożoność Państwa zapytania, prawo do przedłużenia tego 
terminu o 2 miesiące. Jeżeli zdecydujemy się przedłużyć okres na udzielenie odpowiedzi, każdorazowo 
poinformujemy Państwa w ciągu 1 miesiąca od otrzymania od Państwa żądania.  
 
Mają Państwo prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa jeżeli uważają Państwo, że nie działamy zgodnie z obowiązującym prawem.  
 

https://pl.westfield.com/arkadia/recepcja.westfieldarkadia@urw.com


 

 

 

   

 

9. Aktualizacja Polityki Prywatności 
 
Możemy od czasu do czasu zmieniać lub aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Jeżeli wprowadzimy 
zmiany, które naszym zdaniem są istotne i wymagają Państwa zgody na podstawie obowiązującego prawa, 
poinformujemy Państwa o tym za pośrednictwem platformy Wydarzenia i, w stosownych przypadkach, 
zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody. 
 


