
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27.04.2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej 

RODO- Organizator informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka Tramwaje Śląskie 

S.A. reprezentowana przez Zarząd Spółki. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  

w sprawach ochrony danych osobowych drogą elektroniczną: e-mail: iod24@agileo.it lub 

pisemnie na adres Spółki: Inspektor Ochrony Danych; ul. Inwalidzka 5; 41-506 Chorzów. 

3. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu udziału w Konkursie „Tradycja  

i nowoczesność. 120 lat Elektrycznej Komunikacji Tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-

Zagłębiowskiej” przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie, zwaną dalej 

„Organizatorem”. 

4. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe od momentu ich pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający  

z regulacji prawnych. 

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

7. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają 

Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Zgromadzone dane osobowe nie będą służyły do profilowania. 

9. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaną Państwo o tym fakcie 

poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.  

10. W razie stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych mają 

Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 Ponadto: 

 na podstawie art. 6 pkt. 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe ( telefon, mail): 

 

…………………………………………………………….. 

(Data i czytelny podpis)  



 przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem: 

 

……………………………………………………………. 

(Data i czytelny podpis)  

 

  

 


