Załącznik 1

Załącznik 2

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA
PARKING PRZY WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. J. STRUSIA W POZNANIU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)
informujemy, że:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: INDIGO POLSKA S.A. z siedzibą w Al. Grunwaldzka 472/3 piętro, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000842421, numer NIP: 5842793676, REGON: 385876403.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa
i wykorzystywania Pani/Pana danych, to: Michał Rutkowski, email: DPO.PL@Group-Indigo.com
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane
niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane będą przetwarzane w celu:
a.
Realizacji umowy najmu miejsc parkingowych na terenie parkingu oraz dokonania niezbędnych rozliczeń – przez czas niezbędny do realizacji umowy,
a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków
do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
b.
Wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji
ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
c.
Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, w każdym razie nie
dłużej niż 5 lat;
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność skorzystania z płatnych miejsc parkingowych.
Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych
obowiązków.
Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych
rozliczeń w związku z realizacją Umowy Najmu miejsc parkingowych, gromadzenie dowodów niezbędnych do rozpoczęcia procedury windykacji oraz obrona przed
roszczeniami.
Zakres przetwarzanych danych:
•
dla opłat abonamentowych: imię i nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, adres email, nazwa i adres firmy w wypadku wystawienia faktury VAT.
•
w sytuacji odnotowania braku opłaty parkingowej lub złamania zasad regulaminu - numer rejestracyjny, marka i model pojazdu oraz fotografia pojazdu,
Administrator może składać wnioski o dane właściciela pojazdu takie jak imię i nazwisko wraz z pełnym adresem zamieszkania z innych źródeł np.
CEPiK;
•
w przypadku, kiedy otrzymamy opłatę w postaci przelewu przetwarzać będziemy także numer rachunku bankowego oraz nazwę banku.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Możemy
przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:
a.
b.
c.

osobom upoważnionym przez INDIGO POLSKA S.A. – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych,
aby wykonywać swoje obowiązki;
podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w każdej umowie zobowiązujemy usługodawców
do zachowania poufności i zabezpieczenia danych osobowych;
innym odbiorcom np. Policja, Urząd Skarbowy, ZUS, dostawcom usług pocztowo-kurierskich i innym uprawnionym podmiotom;

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki
prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

