
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 (RODO), przekazujemy poniższe informacje.  
 
1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-122 przy ul. Kartuskiej 201, email: 
giwk@giwk.pl (dalej: ADO).  
 
2. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania 
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 
realizacji zamówienia tj. sprzedaży biletu, rezerwacji wizyty lub zajęć edukacyjnych 
realizowanych na Zbiorniku Wody Kazimierz, Zbiorniku Wody Stara Orunia i Zbiorniku Wody 
Stary Sobieski (zwane dalej: obiektem).  
Dane osobowe, w tym wizerunek, będą również przetwarzane w zakresie działań 
dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Podstawą do ich przetwarzania w tym zakresie jest 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.  
Powyższe dane osobowe ADO przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały one 
zebrane.  
 
3. Kategorie danych osobowych 
Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, 
numer telefonu, wizerunek. 
 
4. Odbiorcy danych i inne podmioty 
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: 

a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane ze wsparciem 
programistycznym i informatycznym; 

b) podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługę organizacji wizyt/ zajęć 
edukacyjnych na obiekcie; 

c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, 
audytowe, pomoc prawną, podatkową; 

d) podmiotom prowadzącym działalność bankową, pocztową i kurierską. 
Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazane organom państwowym lub innym 
podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa. 
 
5. Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, a po jego 
upływie przez okres 5 lat od końca roku, w którym zostało zrealizowane świadczenie lub 
do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia 
usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 
6. Obowiązek podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i realizacji 
zamówienia.   
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem 
wcześniej wykonanych czynności przetwarzania. 
 
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw 
trzecich 
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w 
tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą 
również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa 



członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein. 
 
8. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą 
Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO przysługuje 
Państwu: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4) prawo do usunięcia danych osobowych; 
5) prawo do przenoszenia danych 
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 


