Ogólna klauzula informacyjna dla Organizatorów wycieczek
na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Białymstoku przy ul. Gen. Andersa 40 F
1. W związku z organizacją wycieczki na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

2.

3.

4.

5.

Komunalnych w Białymstoku (ZUOK) przekazywane są dane osobowe organizatora w
formie pisemnej: nazwa i adres placówki oświatowej, imię i nazwisko Organizatora
wycieczki z ramienia placówki oświatowej, telefon kontaktowy Organizatora, adres email Organizatora, ilość zgłaszanych grup i liczebność poszczególnych grup (w
przypadku grup przedszkolnych i szkolnych wiek uczestników), a także dane osobowe
utrwalone na monitoringu wizyjnym znajdującym się na terenie ZUOK oraz na
fotografiach wykonanych przez personel Administratora na terenie ZUOK (dalej: dane
osobowe).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu
zgłoszeniowym jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH”
Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok
wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008
(„Administrator”).
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail
iodo@lech.net.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 2).
Dane przetwarzane są na podstawie:
a) zgody wyrażonej przez Panią/Pana (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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), dalej: RODO, w celu organizacji i
przeprowadzenia wycieczki na terenie ZUOK oraz w związku z Pana/Pani
udziałem w wycieczce na terenie ZUOK,
b) w celach zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie ZUOK, będących
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
c) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. w sytuacji
postępowania sądowego lub postępowania administracyjnego (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO), jak również wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
(art. 6 ust. 1 lit c Rodo),
e) w celu promocji, reklamy i informacji o działalności ZUOK w Białymstoku, systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w Białymstoku oraz działalności PUHP „LECH”
Sp. z o.o. w Białymstoku.
Odbiorcą
Pani/Pana
danych
osobowych
mogą
być
upoważnieni
pracownicyAdministratora, członkowie organów Administratora, podmioty
dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby

świadczące usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmioty i osoby
świadczące usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne, organy uprawnione do
otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres około 1 roku od daty
odbycia wycieczki, a następnie zostaną usunięte. Okres przetwarzania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń,
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami Administratora, a także
jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba Administratora przetwarzania tych
danych przez okres dłuższy, wówczas dane będę przetwarzane przez ten okres.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich
sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Dla celów dowodowych
Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną na podany wyżej adres
siedziby Administratora lub elektroniczną na podany wyżej adres mail Inspektora
Ochrony Danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego dla ochrony danych osobowych – aktualnie Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do organizacji
wycieczki oraz uczestnictwa Pani/Panaw wycieczce po ZUOK.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz rozumiem jej treść.
________________________________
/data i podpis organizatora wycieczki/
Zgoda organizatora wycieczki na przetwarzanie danych osobowych.
o

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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) (RODO) oraz przepisów krajowych w zakresie ochrony danych
osobowych niniejszym wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH”
Spółka z o.o.z siedzibąw Białymstoku przekazanych przeze mnie zgodnie z regulaminem
organizacji wycieczek po Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
Białymstoku przy ul. Gen. Andersa 40 F (ZUOK) w formie pisemnej, tj. nazwę i adres
placówki oświatowej, imię i nazwisko Organizatora wycieczki z ramienia placówki
oświatowej, telefon kontaktowy Organizatora, adres e-mail Organizatora, ilość zgłaszanych
grup i liczebność poszczególnych grup (w przypadku grup przedszkolnych i szkolnych wiek
uczestników) , a także utrwalonych na monitoringu wizyjnym znajdującym się na terenie

ZUOK oraz na fotografiach wykonanych przez personel Administratora na terenie ZUOK.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w następujących celach:
organizacji i przeprowadzenia wycieczki na terenie ZUOK, w związku z moim udziałem w
wycieczce na terenie ZUOK, w celach zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie
ZUOK będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jak również w
celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. w sytuacji postępowania
sądowego lub postępowania administracyjnego oraz w celu promocji, reklamy i informacji o
działalności ZUOK w Białymstoku, systemu gospodarki odpadami komunalnymi w
Białymstoku oraz działalności PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku, jak również
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w
art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o
zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o
warunku możliwości jej rozliczności.
________________________________
/data i podpis organizatora wycieczki - osoby udzielającej zgody/

