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INFORMACJE ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie, 

 

zgodnie z Rozporządzeniem 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), poniżej 

podajemy istotne informacje o przetwarzaniu przez Nas Pani/Pana danych osobowych w związku ze 

zgłoszeniem Pani/Pana udziału w wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez Związek 

Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku oraz w związku z uczestnictwem w 

wydarzeniu. 

 

Administrator Pani/Pana 

danych osobowych i jego 

dane kontaktowe 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek 

Pracodawców „PRACODAWCY POMORZA” z siedzibą w 

Gdańsku (80-219) przy al. Zwycięstwa 24, wpisany przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000160084, NIP: 9570744558, REGON: 

190179164 (dalej jako: „Organizacja”). 

Może Pani/Pan skontaktować się z Organizacją w następujący sposób: 

- telefonicznie: 58-340-08-90 

- elektronicznie pod następującym adresem e-mail: 

biuro@pracodawcypomorza.pl  

- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Związek 

Pracodawców „Pracodawcy Pomorza”, al. Zwycięstwa 24, 80-219 

Gdańsk, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

 

Cele i podstawy prawne 

przetwarzania danych 

osobowych oraz prawnie 

uzasadnione interesy 

Organizacji 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

I. zawarcia i wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniu 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w którym Pani/Pan zgłosił/a swój udział lub 

na które to wydarzenie się Pani/Pan stawił/a, w tym komunikowania się 

w sprawie tego wydarzenia (zwłaszcza w celu potwierdzenia udziału i 

przypomnienia o nadchodzącym wydarzeniu, w którym Pani/Pan 

zgłosił/a swój udział);  

II. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 

z wydarzeniem oraz z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych 

– ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie 

uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest 

możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 
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III. w odniesieniu do Pani/Pana wizerunku, może być on utrwalany na 

fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg 

wydarzenia oraz rozpowszechniany w ramach tych fotografii i 

materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet, w tym na stronie 

internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach 

społecznościowych oraz publikowany w prasie lokalnej – podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest 

Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ROOD), która jest 

przez Panią/Pana wyrażona poprzez stawiennictwo na 

wydarzeniu; 

IV. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających 

z prawa Unii lub prawa polskiego, o ile takim obowiązkom podlegamy 

(np. wynikających z ustawy o rachunkowości lub z przepisów prawa 

podatkowego w przypadku jeżeli uczestnictwo w wydarzeniu ma 

charakter odpłatny) – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest 

niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym możemy 

podlegać w związku z Pani/Pana uczestnictwem w wydarzeniu (art. 6 

ust. 1 lit. c RODO). 

 

Kategorie odbiorców 

danych  

 

 

 

 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące 

podmioty: 

a) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe); 

b) podmiot prowadzący wydarzenie, w którym zgłosiła Pani/Pan 

swój udział; 

c) administrator lub zarządca obiektu, w którym odbywa się 

wydarzenie, na które zgłosił Pani/Pan swój udział lub na które 

to wydarzenie się Pani/Pan stawił/a; 

d) świadczące usługi: informatyczne i nowych technologii (IT), z 

zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,  drukarskie i 

archiwizacyjne, analityczne i doradcze, fotograficzne, z 

zakresy komunikacji drogą wiadomości SMS (w przypadku 

uprzedniego zgłoszenia udziału w wydarzeniu), płatnicze, 

prawne i windykacyjne. 

  

Okres przechowywania 

Pani/Pana osobowych 

danych  

Organizacja będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w 

następujących okresach, zależnie od celu: 

a) zawarcia i wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w 

wydarzeniu, w którym Pani/Pan zgłosił/a swój udział lub na 

które to wydarzenie się Pani/Pan stawił/a  – do czasu 

zakończenia wydarzenia; 

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do 

czasu przedawnienia roszczeń albo do czasu uwzględnienia 

Pani/Pana sprzeciwu;  

c) utrwalania wizerunku na fotografiach i materiałach wideo 

dokumentujących przebieg wydarzenia oraz 

rozpowszechniania wizerunku w ramach tych poprzez 

publikację fotografii i materiałów wideo w sieci Internet (pod 

warunkiem Pani/Pana uczestnictwa w wydarzeniu) oraz 
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publikację w prasie lokalnej – do czasu cofnięcia udzielonej 

nam zgody; 

d) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do 

momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych 

wynikających z przepisów prawa. 

 

Przekazywanie danych 

poza Europejski Obszar 

Gospodarczy 

W przypadku, jeżeli przebieg wydarzenia jest dokumentowany 

fotografiami lub materiałami wideo, może dojść do przekazania 

Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku poza Europejski 

Obszar Gospodarczy z uwagi na możliwą publikację fotografii i 

materiałów wideo dokumentujących przebieg wydarzeń w tzw. 

chmurze internetowej. Ponadto, fotografie i materiały wideo mogą być 

również publikowane w celu promocji Organizacji na profilach 

Organizacji w portalach społecznościowych (zwłaszcza Facebook, 

Youtube). Dostawcy usługi tzw. chmury internetowej oraz portali 

społecznościowych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym – w tzw. państwie trzecim.  

W powyższych przypadkach Pani/Pana dane osobowe (wizerunek 

uwidoczniony na fotografii lub w materiale wideo) jest przekazywany 

do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 

stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego 

stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są 

odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu 

ochrony danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule 

umowne UE, co czyni Pani/Pana dane osobowe bezpiecznymi. W 

każdej chwili masz możliwość zażądania dalszych informacji i 

otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. 

Przysługujące Pani/Panu 

prawa 

Ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania 

(poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania 

lub usunięcia - w celu skorzystania z tego praw należy 

skontaktować się z Organizacją (dane kontaktowe wskazane 

są powyżej); 

b) przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan 

dostarczył/a, tj. otrzymania tych danych osobowych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan 

prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. 

Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby 

dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio 

innemu administratorowi; 

c) cofnięcia w dowolnym momencie każdej udzielonej przez 

Panią/Pana na rzecz Organizacji zgody, cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do  

czasu cofnięcia; 

 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy skontaktować się 

z Organizacją – dane kontaktowe wskazane są powyżej. 

 

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 
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Prawo do sprzeciwu  

 

Ma Pani/Pan  prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w  celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przyczyną sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu  musi 

być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu 

przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w powyższym celu, chyba 

że wykażemy istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami.  

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z 

Organizacją – dane kontaktowe wskazane są powyżej. 

Informacja o wymogu 

lub dobrowolności 

podania danych oraz 

konsekwencjach ich 

niepodania 

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do 

zgłoszenia swojego uczestnictwa w wydarzeniu oraz uczestnictwa w 

nim. 

Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne, a jej cofnięcie nie rodzi 

żadnych negatywnych skutków prawnych. 

 


