ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W TYM WIZERUNKU
KURSANTÓW OSK
W związku z realizacją programu „Kurs Jazdy na autostradzie” (dalej jako „KJNA”), w którym
udział bierze Ośrodek Szkolenia Kierowców z którego Pan/Pani korzysta, organizator KJNA na
podstawie rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuje, że:
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach programu KJNA jest:
1. Autostrada Wielopolska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława
Zwierzchowskiego 1 - w odniesieniu do danych osobowych użytkowników
autostrady na odcinku Nowy Tomyśl – Konin,
2. Autostrada Wielopolska II Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul.
Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych
osobowych
użytkowników autostrady na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl
(dalej zwane osobno jako „Administrator”).
CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W TYM WIZERUNKU
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi zarejestrowanie się i wzięcie
udziału w programie KNJA. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków o
charakterze podatkowym związanych z nagrodami jest obowiązkowe.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są:
1. w celu realizacji programu KJNA w tym przeprowadzenia przewidzianych w nim konkursów
i wydania nagród lub pakietów promocyjnych – podstawą przetwarzania danych jest
Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
2. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa podatkowego
– podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
3. w celach marketingowych Administratora polegających na promowaniu Administratora,
jego działalności, programu KJNA a także w celu promocji prawidłowych zachowań w czasie
korzystania z autostrad – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO,
4. w celach bieżącej komunikacji związanej w realizacją programu KJNA, rejestracji
korespondencji, przygotowania i archiwizacji dokumentów związanych z wykonaniem
programu KJNA, tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne
Administratora i podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz
dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami, dbania o
jakość współpracy - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
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ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
1. Ośrodkom Szkolenia Kierowców biorącym udział w KJNA, w tym instruktorom,
2. agencji QA Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., która
wspiera organizację KNJA,
3. podmiotom zapewniającym infrastrukturę IT KNJA, oraz
4. innym podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym w szczególności:
dostawcom usług prawnych, doradczych, marketingowych, konsultacyjnych,
audytowych i certyfikacji, archiwizacji dokumentów i szkoleniowych, dostawcom usług
poczty email, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi kurierskie,
pocztowe, spedycyjne lub przewozowe, podmiotom powiązanym kapitałowo lub
osobowo z Administratorem - każdorazowo na podstawie stosownych umów
zapewniających ochronę prywatności.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą również użytkownicy strony internetowej Administratora
lub mediów społecznościowych Administratora - Facebook Programu Kurs jazdy na
autostradzie oraz Facebook i youtube Administratora.
OKRES PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z
realizacją KJNA oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
W zakresie danych przetwarzanych w celach marketingowych Pani/Pana dane będą
przetwarzane przez czas trwania programu KJNA, a później do czasu wyrażenia przez
Panią/Pana sprzeciwu.
TWOJE PRAWA
Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
Pani/Panu określone uprawnienia. Poniższa tabela wskazuje, które z uprawnień przysługują w
związku z przetwarzaniem danych na określonej podstawie prawnej.
PRAWO

prawo dostępu do
danych
prawo sprostowania
danych
prawo do żądania
usunięcia danych
prawo do żądania
ograniczenia
przetwarzania
prawo
do
przenoszenia danych

PRAWNIE
UZASADNIONY
INTERES
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
TAK

ZGODA
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

PRZEPIS PRAWA

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

art. 6 ust. lit. c) RODO

TAK
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prawo do wniesienia TAK
sprzeciwu
prawo do złożenia TAK
TAK
TAK
skargi
do organu
nadzoru
Objaśnienie
Prawo do dostępu do danych: prawo to pozwala żądać od nas potwierdzenia czy Pani/Pana dane są przetwarzane a
jeżeli tak to również do żądania uzyskania od nas określonych informacji w szczególności o celu przetwarzania,
kategoriach przetwarzanych danych, kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przetwarzania lub sposobie
określania tego okresu, o przysługujących Ci prawach, źródle danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i
profilowaniu. Możesz również dostać od nas kopię swoich danych.
Prawo sprostowania danych: prawo to pozwala żądać abyśmy poprawili dane, jeżeli są niepoprawne lub niekompletne.
Prawo żądania usunięcia danych: zwane inaczej prawem do bycia zapomnianym. Pozwala żądać od nas, abyśmy usunęli
Pani/Pana dane z naszych zasobów. Można z niego skorzystać, jeżeli dane nie są już niezbędne do celów dla jakich
zostały zebrane, zgłosił/a Pni/Pan sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z
prawem.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania: to prawo pozwala zażądać od nas, abyśmy bez Pani/Pana zgody nie
wykonywali żadnych czynności przetwarzania danych poza ich przechowywaniem. Można z tego prawa skorzystać jeżeli
zakwestionowana została prawidłowość danych jakie przetwarzamy (na czas jaki jest nam niezbędny do zweryfikowania
danych), jeżeli przetwarzanie Pani/Pana jest niezgodne z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby dane zostały usunięte,
jeżeli Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia
roszczeń, jeżeli wniósł/osła Pan/Pani sprzeciw – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Prawo do przenoszenia danych: ma Pan/Pani prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego Pana/Pani dane osobowe, które dostarczył(a) Pan/Pani Administratorowi, oraz
ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, oraz ma Pan/Pani
prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile
jest to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia sprzeciwu: prawo to pozawala zażądać od nas, abyśmy dalej nie przetwarzali Pani/Pana danych w
określonym celu. Żeby skorzystać z tego prawa zgłaszając żądanie należy wskazać na szczególną sytuację uzasadniającą
dlaczego nie powinniśmy dalej przetwarzać Pani/Pana danych. Musimy to wiedzieć, żeby móc ocenić czy Pani/Pana
interes jest nadrzędny nad powodami dla których Pani/Pana dane przetwarzamy.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru: Jeżeli uważa Pani/Pan, że doszło do nieprawidłowości w przetwarzaniu
Pani/Pana danych osobowych może Pan/Pani złożyć skargę do organu nadzoru. W Polsce tym organem jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WIZERUNEK
1. Akceptując warunki określone w tej informacji wyraża Pani/Pan zgodę na:
1.1. utrwalanie, w toku nauki jazdy, przez przedstawicieli Administratora oraz
przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców wizerunku, zachowań, wypowiedzi i
głosu w formie fotografii lub nagrań video,
1.2. nieograniczone w czasie i terytorialnie wykorzystywanie przez Administratora
wizerunku, zachowań, wypowiedzi, głosu, utrwalonych zgodnie z pkt. 1.1, lub
przesłanych przez Pana/Panią fotografii i nagrań, bez ograniczenia w zakresie
kadrowania lub kompozycji, zestawienia z innymi wizerunkami oraz towarzyszących
komentarzy na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w
szczególności w zakresie:
1.2.1. w celach marketingowych poprzez umieszczenie Wizerunku w materiałach
reklamowych, promocyjnych i informacyjnych: umieszczanych w mediach i na
portalach społecznościowych, w szczególności w ramach portali: Fanpage FB
Programu Kurs jazdy na autostradzie, FB Administratora , Youtube
Administratora) oraz na stronach intranetowych i Internetowych Administratora;
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1.2.2. wszelkiego utrwalania i zwielokrotniania, wytwarzania egzemplarzy, jakąkolwiek
techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub
cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach;
1.2.3. publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania, wyświetlania (m.in. za
pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w
szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików jpg, audio lub
video);
1.2.4. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub
multimedialnej, w tym do baz danych i Internetu;
1.2.5. udostępniania i nadawania, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach
kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach
przekazu w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub
zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie
lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych,
multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
1.2.6. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w ramach dowolnych stron
internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych;
1.2.7. wypożyczania, najmu, użyczenia lub wymiany nośników, na których utrwalono
wizerunek;
1.2.8. wykorzystania w utworach multimedialnych;
1.2.9. umieszczenia i wykorzystania we własnych materiałach promocyjnych, na
stronach internetowych, w prasie, w reklamie mało- i wielkoformatowej, na
okładkach ewentualnych nośników i na nich samych innych materiałach
związanych z Administratorem, jego działalnością, prowadzonymi działaniami lub
akcjami, obejmujących w szczególności broszury, ulotki, plakaty, kalendarze,
bannery, standy, roll-upy, książki, artykuły, informacje i ogłoszenia prasowe,
telewizyjne, internetowe lub inne materiały multimedialne, filmowe, cyfrowe.
2. Udzielenie prawa do wykorzystania wizerunku, zachowań, wypowiedzi i głosu do ww. celów
jest nieodpłatne.
3. Udzielając zgody akceptuje Pani/Pan, że nie przysługuje Pani/Panu prawo do akceptacji
materiału, w ramach którego wykorzystywany jest wizerunek, zachowania, wypowiedzi i
głos.
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