
 

Klauzula informacyjna – do przekazania osobom rozwiązującym quiz  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej RODO) informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest spółka: Gdańskie Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, (80-

601) Gdańsk, ul. prof. Andruszkiewicza 5, KRS: 0000028567.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia quizu Dokąd płynie deszcz? oraz przyznania 

nagród. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

a. dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  

b. uzasadnionych interesów Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którymi to 

interesami są: (i) raportowanie sposobu wykorzystania środków w ramach programu Baltic Sea 

Region Programme, z uwagi na zorganizowanie quizu i finansowanie nagród z wykorzystaniem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, (ii) ustalenie lub dochodzenie ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.  

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie 

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

wycofaniem. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości e – mail na adres: 

quiz@gdanskiewody.pl. Wystarczające jest oświadczenie, iż zgoda zostaje cofnięta. Nie jest konieczne 

podanie przyczyn. 

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz ich niepodanie może uniemożliwić przyznanie 

nagrody.  

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: administrator witryny interankiety.pl, tj. interankiety sixpoints - 

Jędrzej Koronowicz ul. Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041 Gdańsk, dostawca serwera pocztowego. 

7. Z uwagi na organizowanie quizu z wykorzystaniem środków publicznych z budżetu Unii Europejskiej w 

ramach Baltic Sea Region Programme dane osobowe mogą być przekazywane także Centrum Projektów 

Europejskich.  

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia quizu, przyznania 

nagród i rozliczenia quizu. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.  

10. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo: 

• dostępu do swoich danych osobowych - podstawie art. 15 RODO, 

• sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,  

• usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, 

• żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 

RODO,  

• wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych – 

wyłącznie jednakże w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora), 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy w przypadku uznania, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 


