
 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH  
                                                                 - PROJEKT „ZIELONA AKADEMIA WARTY” 

W związku z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 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 („RODO”),  prosimy o zapoznanie się z informacją Administratora Danych Osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach 
przetwarzania danych osobowych jest Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie,  
ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068788, kapitał zakładowy: 26 250 000,00 zł (w całości wpłacony),  NIP: 
8320003932, Regon: 730001900. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
kontaktować się (iod@wartasa.com.pl)  we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Aby uzyskać więcej informacji o 
przetwarzaniu danych osobowych należy napisać do nas: 

• na adres e-mail: iod@wartasa.com.pl 

• lub na adres pocztowy: Cementownia „Warta” S.A.  z siedzibą w Trębaczewie  
przy ul. Przemysłowej 17, 98-355 Działoszyn. 

 
Przetwarzamy Pani/Pana (lub Państwa dziecka) dane osobowe w związku z działalnością edukacyjną  
i promocją działań ekologicznych przez Administratora w celu rejestracji uczestników na udział  
w wydarzeniach pod nazwą Zielona Akademia Warty, a ponadto utrwalenia i zamieszczenia fotografii z tych 
wydarzeń na stronie internetowej i w gazetce Nasza Warta  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rodo tj. wyrażonej 
przez Państwa dobrowolnej zgody. 

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i informujemy, że  posiadają 
Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe oraz ich usunięcia 
w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych 
w art. 18 RODO, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także 
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 
 W celu realizacji wymienionych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem 
Ochrony Danych, można również skorzystać z formularza znajdującego się na stronie 
www.wartasa.com.pl/rodo. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) na niezgodne z prawem 
przetwarzanie jej danych osobowych. 

Państwa dane (w tym wizerunek) mogą być przekazane oraz podmiotom i osobom działającym na zlecenie 
oraz w imieniu Administratora np. w zakresie usług informatycznych, usług związanych z redakcją, 
przygotowaniem i wydrukowaniem gazetki oraz usług public relations. Jednocześnie informujemy, że nie 
przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

  
Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny  
i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. W związku z powyższym informujemy, 
że przechowujemy Państwa dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu - przez okres jednego 
miesiąca od zakończenia wydarzenia organizowanego w ramach Projektu Zielona Akademia Warty, wizerunek 
zaś  przez 3  lata od czasu publikacji na stronie internetowej lub  do czasu wycofania zgody (bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem)  i bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych w przypadku gazetki Nasza Warta. 

Podanie danych (imię i nazwisko, numer telefonu) jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału  
w projekcie Zielona Akademia Warty, wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, a brak 
zgody nie powoduje niemożności brania udziału w projekcie. 

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane. 
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