Gdynia, 04.12.2019 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 04/12/2020 uczestników obozu „Ferie na
sportowo” w Kolbudach biorących udział w sesjach zdjęciowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka podanych w formularzu oraz
utrwalonych na fotografii przez Sharks Gdynia z siedzibą w Gdyni przy ul. Ornej 9, celem wykonania
sesji zdjęciowych, obróbki fotografii zawierających wizerunek dziecka, a także ich utrwalenia w wersji
elektronicznej na stronie internetowej http://sharkstravel.pl/ oraz fanpage’u Sharks Travel oraz
"Aktywna Gmina Kolbudy" na stronie www.facebook.com.
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że w każdej chwili mam prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych dziecka. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych jest Sharks Travel z siedzibą w Gdyni, przy ul. Ornej 9.
Dane pozyskane w związku z wykonaniem sesji oraz publikacji zdjęć, będą przetwarzane do końca
okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Po ustaniu ich przydatności dane zostaną
zniszczone.
Przysługuje mi prawo:
dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych oraz ich poprawiania, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
Celem wykonania praw skieruję żądanie pod adres email: info@sharkstravel.pl albo wyślę żądanie
pocztą na adres ul. Orna 9, 81-574 Gdynia.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia
umowy i wykonania fotografii. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą profilowane.
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KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sharks Travel z siedzibą w Gdyni, przy ul. Ornej 9. Nasze dane
kontaktowe: info@sharkstravel.pl, 506 677 800 Adres korespondencyjny: ul. Orna 9, 81-574 Gdynia
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz
przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE PAŃSTWA DZIECI?
Dane osobowe dzieci będziemy wykorzystywać w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy o usługi,
w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) –
„wykonanie umowy”, wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i
przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) –
„obowiązek prawny”, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– „prawnie uzasadniony interes”, marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art.
6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa
zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od
podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas trwania umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz
czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, czas po którym
przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, czas do momentu wycofania zgody.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych
danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, przeniesienie danych,
w przypadkach określonych w RODO, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po
przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Mają
Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
KOMU PRZEKAZUJEMY DANE PAŃSTWA DZIECI?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Dane możemy przekazać – oprócz osobom
upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w
naszym imieniu, np. naszym agentom oraz dostawcom usług technicznych; innym administratorom, np. firma
ubezpieczeniowa.
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