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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
W związku z uczestnictwem mojego dziecka  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko dziecka – zwiedzającego) 

w programie zwiedzania/prezentacji Spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, 
zawartych w niniejszym zezwoleniu przez Administratora Danych Osobowych, którym 
jest Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., w celach i zakresie niezbędnym do 
realizacji programu zwiedzania. (Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną na 
odwrocie) .  
 
…………………………………………….……………………………….  
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka  
 
……………………………………………………….………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko dziecka – zwiedzającego) 

podczas zwiedzania siedziby Spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w dniu 
………………….roku w celu jego umieszczenia i publikowania: na stronie internetowej 
Spółki www.gait.pl , oraz w serwisach facebook.com/GAiTGdansk/ i 
instagram.com/gaitgdansk/. 
 Wizerunek będzie przetwarzany w ramach działań promocyjnych Spółki wyłącznie w 
celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z 
o.o.. 
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a, mam zdolności do czynności prawnych, 
zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  
 
 
…………………………………………………………..……  
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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Obowiązek informacyjny  dla osób biorących udział w programie zwiedzania/prezentacji Spółki 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.. 

 
Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię  
i nazwisko) oraz wizerunek, które przetwarzane będą w celu realizacji programu zwiedzania i nie zostaną 
udostępnione innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych  są  Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą            
w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca 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 Tramwajach Sp. z o.o.                                                                             
jest Pani  Magdalena Dłużewska e-mail służbowy: iod@gait.pl, nr tel. 58/341-00-21   
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- celu realizacji programu zwiedzania  
-podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit a) RODO (udzielona 
wcześniej zgoda)   
4)odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, w tym nasi 
pracownicy i współpracownicy, którzy muszą  mieć dostęp  do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,  
5)Administrator  danych nie ma  zamiaru  przekazywać  Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich  w stosunku do których Komisja 
Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony,                                      
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania. 
7)przysługuje  Pani/Panu prawo żądania  od Administratora  danych  dostępu do danych osobowych  
Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania , usunięcia,  lub ograniczenia  przetwarzania, prawo  do sprzeciwu  
wobec przetwarzania  danych  na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych                                                                                     
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie 
pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@gait.pl 
8)ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO  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  
9)podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne  
w celu zawarcia  i realizacji umowy.  W przypadku nie podania danych do zawarcia    
i realizacji umowy, umowa nie będzie procesowana. 
10)Pani/Pana dane w ramach zawarcia i realizacji umowy nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania.   
 
Oświadczam, że zapoznałem się z przedstawioną mi treścią informacji administratora danych osobowych 
dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w której wskazano kto jest administratorem moich 
danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego  przez 
administratora danych. 
 
 
 
…………………………………….……… 
Czytelny podpis, data 
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