
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

OSOBOWYCH  AKCJA WIELKIE SPRZĄTANIE

Organizatorem akcji Wielkie sprzątanie jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55. 

Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna biorąca udział w Akcji (zwana 
dalej jako „Uczestnik”). 

Istnieje możliwość, iż przebieg Akcji, w tym wizerunek osób w niej 
uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 
dźwięk. Uczestnik zapisując się na udział w Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres 
email. Jednocześnie biorąc udział w Imprezie, Uczestnik wyraża nieodpłatnie 
zgodę na wykorzystywanie, w tym rozpowszechnianie przez Spółkę jego 
wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk, poprzez jego publikacje w całości lub fragmentach na profilach 
społecznościowych i stronach internetowych Spółki oraz podmiotów z nią 
współdziałających w zakresie realizacji celów marketingowych, jak również 
pochodzących od Spółki lub wykonywanych na jej zlecenie publikacjach, 
prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach 
informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych 
przez Spółkę w związku z organizacją Akcji lub dotyczącą jej działalności 
informacyjnej lub promocyjnej.

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (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) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Zakład Utylizacyjny 
sp. z o.o. w Gdańsku 80-180, ul. Jabłoniowa 55, NIP 583-000-20-19

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się 
Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący 
sposób:
 - pisemnie na adres: 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55 lub mailowo: 
iod@zut.com.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, 
przygotowania i organizacji akcji, a w przypadku danych osobowych w 
postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o 
działalności Administratora - na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO, tj. 
odrębnej zgody o której mowa powyżej. 

4. Dane osobowe będą udostępnione upoważnionym 
pracownikom/współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym 
oraz podwykonawcom, którym Administrator powierzył przetwarzanie 
danych- z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających 
bezpieczeństwo przekazywanych danych. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 
uczestnictwa w Imprezie. 
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6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej. 

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania 
lub usunięcia, 
2) ograniczenia przetwarzania,
3) przenoszenia danych,
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem,
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów, a w przypadku wizerunku uczestnika do 
odwołania zgody.

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom (decyzje 
bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
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