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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WESSLING POLSKA SP. 

Z O.O. W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W BEZPŁATNYCH WARSZTACH EKOLOGICZNYCH „O SEGREGACJI 

I REDUKCJI ODPADÓW DLA KAŻDEGO” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (RODO), 

Administrator informuje, że: 

 

1) Administratorem danych osobowych uczestnika warsztatów ekologicznych „O segregacji 

i redukcji odpadów dla każdego” (zwanego dalej: „Uczestnikiem” lub „Dzieckiem”) oraz danych 

osobowych rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika jest WESSLING Polska sp. z o.o. z siedzibą 

w Krakowie, ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, numer KRS: 0000203451. 

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 

inspektor@wessling.pl albo w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym ustnie, lub 

pisemnie na adres Administratora; 

2) Dane osobowe Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika będą przetwarzane 

w celu uczestnictwa Dziecka w bezpłatnych warsztatach ekologicznych „O segregacji i redukcji 

odpadów dla każdego” organizowanych przez WESSLING Polska sp. z o.o. w dniach 18-22 

listopada 2019 r. w godz. 10:00 – 11:00 w siedzibie Administratora (ul. Profesora Michała 

Bobrzyoskiego 14, 30-348 Kraków, sala Ateoska, budynek A), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). 

W przypadku, gdyby rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraził zgodę, także w celu 

podejmowanych przez Administratora działao o charakterze marketingowym oraz w zakresie 

public relations, poprzez zamieszczanie wizerunku Uczestnika na stronie internetowej 

Administratora oraz na portalach społecznościowych Administratora, takich jak Facebook  

i Linkedin, w formie zdjęd, w tym w zestawieniu z innymi wizerunkami, publikacjami, opiniami, 

komentarzami i opisami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO (osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

dane osobowe mogą byd przetwarzane celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, za które Administrator uznaje w szczególności dochodzenie 

i obronę przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeostwa środowiska informatycznego, 

stosowanie systemu kontroli wewnętrznej. 

3) Odbiorcami danych osobowych Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika mogą 

byd podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności takie jak 

usługi prawne, księgowe, audytorskie, informatyczne, pocztowe, kurierskie, a także podmioty, 

którym Administrator udostępnia dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

jak w szczególności instytucje publiczne. 

4) Dane osobowe Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika, będą przechowywane 

przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa 

powyżej, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, 

w tym przepisów archiwalnych. Niezależnie od powyższego, niektóre dane mogą byd 

przetwarzane tak długo, jak to jest możliwe lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane albo 

anonimizowane; 

5) Dane osobowe Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika nie będą przekazywane 

do paostwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku, gdyby pojawiła się potrzeba 

przekazania danych osobowych do paostwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

Administrator poinformuje Partnera o zamiarze przekazania danych osobowych do paostwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz o spełnieniu wymogów RODO w tym zakresie, 

a gdyby na przekazanie danych osobowych do paostwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
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wymagana była zgoda Uczestnika oraz opiekuna prawnego Uczestnika, przed przekazaniem 

danych osobowych Administrator zwróci się o wyrażenie takiej zgody. 

6) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

7) W takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 

ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 

narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych 

osobowych; 

10) Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, konieczne do udziału w warsztatach 

ekologicznych „O segregacji i redukcji odpadów dla każdego”.   

11) Dane osobowe Uczestnika oraz opiekuna prawnego Uczestnika nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

 

Potwierdzam, że powyższą informację otrzymałem, jest dla mnie zrozumiała i nie wnoszę do niej 

zastrzeżeo. 

 

 

_________________________________ 

[rodzic/opiekun prawny Uczestnika] 

 

 

 

FORMULARZ ZGODY 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego przez WESSLING Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Profesora 

Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, w celu uczestnictwa mojego 

dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko) …………………………………………………………………..  

w bezpłatnych warsztatach ekologicznych „O segregacji i redukcji odpadów dla każdego” 

organizowanych przez WESSLING Polska sp. z o.o. w dniach 18-22 listopada 2019 r. w godz. 

10:00 – 11:00 w siedzibie Administratora (ul. Profesora Michała Bobrzyoskiego 14, 30-348 

Kraków, sala Ateoska, budynek A). Wiem, że w każdym momencie zgodę mogę wycofad,  

a wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano 

wcześniej. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego przez WESSLING Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Profesora 

Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, w celu podejmowanych przez Administratora 

działao o charakterze marketingowym oraz w zakresie public relations, poprzez zamieszczanie 

wizerunku Uczestnika na stronie internetowej Administratora oraz na portalach 

społecznościowych Administratora, takich jak Facebook i Linkedin, w formie zdjęd, w tym 

w zestawieniu z innymi wizerunkami, publikacjami, opiniami, komentarzami i opisami. Wiem, 

że w każdym momencie zgodę mogę wycofad, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd 

z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. 
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_________________________________ 

[rodzic/opiekun prawny Uczestnika] 


