
Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych   
Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 
02-768 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. 
 
Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-
mail: iod@parkofpoland.com lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa  
z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 
 
Cele i podstawy prawne  
Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO* 
(przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).  

 
Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy  
Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też 
następującym kategoriom odbiorców: 

- podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z 
zawartymi umowami powierzenia, bądź 
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 

Okres przechowywania  
Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania współpracy z osobą, której dane 
dotyczą. W przypadku braku nawiązania współpracy dane zostaną niezwłocznie usunięte.  
 
Przysługujące uprawnienia  
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.  
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż 
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.  
 
Wymóg podania danych i konsekwencje ich niepodania  
Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest niezbędne w celu podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.  
 
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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  

 


