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Cześć I
Wypełnia wnioskodawca
1.

Data złożenia wniosku:
………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Pełna nazwa wnioskodawcy
………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa firmy/szkoły/przedszkola)
poprzez umowę/ zlecenie na wykonywanie prac)

3.

Adres instytucji składającej wniosek:
………………………………………………………………………………………………………………..
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, numer)

4.

Planowany termin wizyty (jeśli ustalony) : ……………………………………………………………….

5.

Osoba odpowiedzialna ze strony instytucji/ firmy składającej wniosek za nadzór nad przestrzeganiem przez
wskazane liście osoby zasad wejścia i pobytu na terenie GAIT Sp. z o.o.
5.1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
(pracownik/opiekun z instytucji/szkoły/przedszkola)

5.2. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………………….
5.3. Adres poczty elektronicznej email………………………………………………………………………………………………………..
(numer telefonu komórkowego w/w osoby)

6.

Wersja elektroniczna wniosku wraz z listą została przekazana na adres e-mail: prezentacja@gait.pl

[ ] Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO zamieszczoną na odwrocie.
Data , podpis składającego wniosek ………………….……………………………………………………….

________________________________
*niepotrzebne

skreślić
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Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy
Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących
wnioskodawcę, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711
2)inspektorem ochrony danych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o. o jest Pani Marek Rolewicz
e-mail służbowy: iod@gait.pl, nr tel. 58/341-00-21
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji zgłoszenia uczestnictwa w zwiedzaniu i prezentacji Spółki – na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit.a) RODO
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego
z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
- podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit b,i lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1
lit f RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy
na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonanie umowy , której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku
ciążącego na administratorze danych (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
oraz dochodzenie lub zabezpieczenia roszczeń,
- archiwizacji zgłoszenia
4)odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi pracownicy, partnerzy świadczący usługi techniczne, firmy
archiwizujące dokumenty, operator pocztowy
5)Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła
odpowiedni stopień ochrony
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez
okres niezbędny do obsługi dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku
prawnego administratora
danych (np.
wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
7)przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania
danych
na
podstawie
uzasadnionego
interesu
administratora
danych
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej
lub elektronicznej na adres mailowy iod@gait.pl
8)ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO z którym można kontaktować
się w następujący sposób:
- listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
- telefonicznie : (22) 531 03 00
9)podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i realizacji
umowy. W przypadku nie podania danych do zawarcia i realizacji umowy, umowa nie będzie procesowana.
10)Pani/Pana dane w ramach zawarcia i realizacji umowy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania.
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