
 

L.P. 
ZD3 - ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W FORMACH REKREACJI  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ WIKA  

1 Nazwa zbioru danych; 
Zbiór danych osobowych pracowników biorących udział w formach 
rekreacji organizowanych przez WIKA  

2 
Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz 
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej; 

WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
ul. Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek, REGON 910164875 

3 
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym 
mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu;  

Nie wyznaczono przedstawiciela administratora danych, o którym 
mowa w art. 31a ustawy 

4 
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania 
danych temu podmiotowi; 

Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 
Oznaczenie podmiotu (podmiotów), któremu powierzono 
przetwarzanie danych oraz adres jego siedziby udostępniane są do 
przeglądania w siedzibie administratora danych. 

5 Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 
Ustawa o ochronie danych osobowych:  
1) Art. 23 ust. 1 pkt 1  
2) Art. 23 ust. 1 pkt 2 

6 Cel przetwarzania danych w zbiorze; 
Organizacja imprez sportowych, wycieczek oraz innych form 
rekreacji  

7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Dane pracowników i osób im towarzyszących w formach rekreacji  

8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres zamieszkania 

9 
Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane dotyczą; 

Od osób, których dane dotyczą  
Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą  

10 
Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności 
informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym 
niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

Dane uczestników są udostępniane organizatorom imprez 
sportowych  

11 
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym 
dane mogą być przekazywane; 

Podmioty organizujące imprezy sportowe 

12 Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do 
państwa trzeciego. 

Dane nie są przekazywane do państw trzecich 


