
 

 

Klauzula informacyjna prawnie uzasadniony interes (monitoring, formularz 

kontaktowy, strona www) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

1. Administratorem danych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku, ul. Rajska 2, 

80-850 Gdańsk. 

 

2. W przypadku pytań odnośnie przetwarzania przez OPZW danych osobowych jako podmiotu 

przetwarzającego czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, można kontaktować 

się pod adresem a-mail: proszę o przesłanie maila na adres: daneosobowe@pzw.gda.pl 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych na podstawie art. 6 ust I 

pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w ramach: 

przetwarzania danych na potrzeby monitoringu wizyjnego (z wyłączeniem profilowania), 

b. w przypadku użytkowania serwisu www: dane adresu elektronicznego tj. numer IP i rodzaj 

urządzenia końcowego, z którego połączono się z serwisem. 

c. do udzielenia odpowiedzi na kierowane do nas pytania oraz w zakresie podanym przez  

Panią/Pana w formularzu kontaktowym i innych formach usług świadczonych drogą 

elektroniczną z OPZW w Gdańsku 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w zakresie wsparcia IT  

 

 

 



5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a. do 3 miesięcy w ramach przetwarzania danych osobowych na potrzeby monitoringu 

wizyjnego 

b.  niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią i prowadzenia korespondencji, 

c. niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia 

ewentualnych roszczeń. 

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu 

 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu ds. ochrony danych osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z 

podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu. 

 

 

 


