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B

– Wypełnia pracownik Sekcji Ochrony Mienia/ Działu Marketingu i realizacji Usług **- dotyczy osób pełnoletnich/opiekunów

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w Gdańsku z siedzibą przy ul. Jaśkowej Doliny 2 w celu ewidencji osób
uczestniczących w programie zwiedzania/prezentacji Spółki, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, zwane dalej RODO).
Przyjmuję do wiadomości oświadczenie dot. prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz wykonania wszelkich praw wynikających zapisów artykułów 12 – 22 RODO,
w tym ich przeglądania, poprawiania lub zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w zakresie dotyczącym niniejszej zgody.
[ ] Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany, iż niniejsza zgoda jest dobrowolna i posiadam wiedzę, że może być w każdym momencie odwołana, poprzez oświadczenie pisemne złożone
w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@gait.pl bądź na adres administratora danych osobowych.
[ ] Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dla osób korzystających z programu zwiedzania i prezentacji. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje
się na odwrocie niniejszej zgody dla osoby wymienionej powyżej. Z pełną treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu wizyjnego można zapoznać się na naszej stronie
www.gait.pl/RODO/monitoring.
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w Gdańsku z siedzibą przy ul. Jaśkowej Doliny 2 mojego wizerunku (utrwalonego przez kamery
monitorujące obiekty, na terenie których Spółka prowadzi działalność) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ww. obiektów, w tym w celu umożliwienia weryfikacji mojej tożsamości
przy wchodzeniu do ww .obiektów, bądź przebywania na terenie objętym monitoringiem.
[ ] Oświadczam, że osoby zgłoszone do odbycia wizyty posiadają ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) i obejmuje one swoim zakresem dzień zwiedzania Spółki.
Dowodem poświadczającym ten fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie ze szkoły. polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC,itp.
……………………………………………………………….
data i podpis wnioskującego
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Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w programie zwiedzania / prezentacji Spółki
Zakres zbieranych danych:
dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nr i seria dok. tożsamości, nazwę pracodawcy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i
2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działającą na podstawie wpisu do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP
2040000711
2)inspektorem
ochrony
danych
w
Gdańskich
Autobusach
i
jest Pani Magdalena Dłużewska e-mail: iod@gait.pl, nr tel. 58/341-00-21,

Tramwajach

Sp.

z

o.o.

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) związanym z wystawienia przepustki uprawniającej do wejścia lub wjazdu na obszar chroniony w celu
uczestniczenia w programie zwiedzania Spółki w tym , wydaniem indywidualnej (przepustki) umożliwiającej
weryfikację osób przebywającej na terenie Spółki * na podstawie prawnej art. 6 ust.1 lit. f) RODO
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO))
b) prowadzenia ewidencji osób przebywających na terenie należącym do naszej Spółki na podstawie prawnej
art. 6 ust.1 lit. a) RODO
c) archiwizacji dokumentacji Spółki na podstawie prawnej art. 6 ust.1 lit. f) RODO
4)odbiorcą Pani/Pana danych będziemy przekazywać: podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres 1 roku
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych
osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego
złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@gait.pl,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie , ul. Stawki 2 z którym można kontaktować się w następujący sposób:
- listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
-przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
- telefonicznie : (22) 531 03 00
8)podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest na zasadach dobrowolności,
w zakresie podania danych osobowych osoby przebywającej na naszym terenie jest niezbędne.

przy

czym

9)Pani/Pana dane nie będą przezywane do państw trzecich i przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania.
*- dotyczy osób dorosłych, dzieci uczestniczą na zasadzie wypełnionej listy zbiorczej.

