
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Na podstawie 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, zwanego dalej 

„Rozporządzeniem”, informujemy, że: 

 

1) Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,                      

98-290 Warta, ul. Tadeusza Kościuszki 9, NIP: 827-00-10-679, REGON 730157423 

2) Kategoria danych osobowych  

Imię i nazwisko, PESEL oraz dane kontaktowe (dorosłego opiekuna oraz małoletniego uczestnika). 

3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu organizacji/realizacji wycieczki/wycieczek w 

ramach zadania pn.: „Wszystko zaczyna się od wody – kampania edukacyjna ZWiK w Warcie” 

dofinansowanej/dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

4) Udostępnianie danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora:  

a. podmiotom i organom, którym jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

b. wykonawcy zajmującemu się organizacją wycieczki, 

c. podmiotowi, który zajmuje się ubezpieczeniem uczestników wycieczki, 

5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzeby na realizację celu oraz 

zgodnie z przepisami prawa. 

7) Przysługujące prawa 

W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych 

b. prawo do sprostowania danych osobowych,  

c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  



d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,  

f.       prawo wniesienia sprzeciwu, 

g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane 

osobowe w oparciu o zgodę, w  dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem, 

h. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

8) Wymóg podania danych 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (dorosłego opiekuna oraz małoletniego) jest 

dobrowolne, ale konieczne dla zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce/wycieczkach, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w 

wydarzeniu/wydarzeniach.  

9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

 


