ZAŁĄCZNIK NR 5

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Łukasz Gawąd, prowadzący
jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: „BEAR HDWR Łukasz Gawąd”, ul.
Powstańców Śląskich 22, 32-332 Bukowno, NIP: 6372154240, REGON: 367039845, e-mail:
bearhdwr@gmail.com.
Cel przetwarzania danych
Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w celu umożliwienia Ci bezpiecznego
korzystania ze Street Parku, jak również dla celów statystycznych – abyśmy mogli organizować
kolejne edycje Street Parku w następnych latach!
Okres przechowywania danych
Przechowujemy dane osobowe przez okres pierwszej edycji Street Parku, jak również po
zakończeniu tego okresu przez czas niezbędny do zrealizowania wymaganych prawem
obowiązków oraz do spełnienia celów statystycznych, o których mowa powyżej.
Odbiorcy danych
Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych mogą być:
1) Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004
Kraków, (nr NIP: 6761013717);
2) Agencja Rozwoju Miasta S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków,
(nr KRS: 0000146404).
Informujemy Cię, że nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych żadnym innym
podmiotom.
Prawo dostępu do danych
W każdej chwili możesz zapytać nas czy przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe,
a jeżeli tak jest, jesteś uprawniony do dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji o:
● celach przetwarzania,
● kategoriach przetwarzanych przez nas danych osobowych,
● informacjach o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały
lub zostaną ujawnione,
● planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe,
o kryteriach ustalania tego okresu,
● prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

● prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
● jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie - wszelkich dostępnych
informacjach o źródle Twoich danych.
Prawo do sprostowania danych
Jeżeli zauważysz, że należące do Ciebie dane, które posiadamy są nieprawidłowe, możesz
żądać od nas niezwłocznego ich sprostowania. Masz również prawo do żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych
Jesteśmy zobowiązani do trwałego usunięcia Twoich danych osobowych, na każde zgłoszone
przez Ciebie żądanie w następujących przypadkach:
● dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały przez nas zebrane lub
w inny sposób przetwarzane,
● cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie, a nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania,
● wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych opartego o nasze prawnie
uzasadnione interesy i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania,
● dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
● dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii Europejskim lub prawie polskim.
Informujemy Cię, że nigdy nie upubliczniamy Twoich danych osobowych, ani nie będziemy
ich przetwarzać w celu marketingu bezpośredniego.
Informujemy Cię również, że pomimo zgłoszenia żądania usunięcia Twoich danych możemy
je przetwarzać w celu spełnienia prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy
prawa Unii lub prawa polskiego, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeżeli:
● kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam na
sprawdzenie prawidłowość tych danych,
● przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
● nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
● wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych opartego o nasze prawnie
uzasadnione interesy - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
Powiadomienie odbiorców danych

W przypadku udostępnienia Twoich danych odbiorcom, odbiorcy Ci zostaną powiadomieni
każdorazowo o zgłoszonym przez Ciebie żądaniu sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś oraz masz prawo
przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.
Przysługuje Ci również prawo żądania, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas
bezpośrednio innemu administratorowi - o ile będzie to technicznie możliwe.
Prawo do sprzeciwu
W przypadku przetwarzania Twoich danych opartego o nasze prawnie uzasadnione interesy,
jesteś uprawniony do wniesienia sprzeciwu – wówczas nie będziemy mogli przetwarzać
Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest dokonywane w oparciu o udzieloną przez Ciebie
zgodę, masz prawo w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeżeli stwierdzisz, że swoim działaniem naruszyliśmy Twoje dane osobowe, możesz wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podstawa podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne abyś mógł korzystać ze Street
Parku. W przypadku niepodania danych osobowych korzystanie ze Street Parku nie będzie
możliwe.

