
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych   

  

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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”, niniejszym informujemy, w jaki sposób 

przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe i o przysługujących w związku z tym prawach: 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych (dalej jako „Dane Osobowe”), jest 

Autostrada Wielkopolska S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1, 

(dalej łącznie jako „Administrator” albo „my”).  

 

Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych prosimy kierować na 

adres poczty elektronicznej: dane.osobowe@awsa.pl.  

 

2. Jakie Dane osobowe przetwarzamy? 

Dane Osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa albo zostały nam one udostępnione przez 

Ośrodek Szkolenia Kierowców– naszego kontrahenta, który jest Państwa pracodawcą (niezależnie od 

formy zatrudnienia) lub współpracuje z Państwem niezależnie od stosunku prawnego leżącego u 

podstaw tej współpracy, w związku z zawarciem i wykonaniem zawartej z nami umowy. 

Przetwarzane przez nas Dane Osobowe są danymi zwykłymi, takimi jak: (i) imię i nazwisko, (ii) adres 

oraz dane kontaktowe (takie jak numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres email  

 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Dane Osobowe? 

Przetwarzamy Dane Osobowe zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych oraz na podstawie innych przepisów prawa, to jest w przypadku, gdy: 

a. przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest 

dla realizacji Umowy współpracy oraz podjęcia działań przed zawarciem w/w umowy; 

b. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest do wykonania umowy, 

bieżącej komunikacji związanej w realizacją umowy, rejestracji korespondencji, 

przygotowania i archiwizacji dokumentów związanych z wykonaniem umowy, 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; oraz 

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ustawy o rachunkowości  

i innymi przepisami dotyczącymi podatków, to jest do wywiązania się z obowiązków 

nałożonych przez przepisy prawa, w szczególności obowiązków podatkowych  

i rachunkowych spoczywających na Administratorze, wskazanych w tych przepisach, 

d. w celu realizacji zadań marketingowych Administratora w szczególności związanych z 

programem „Kurs Jazdy na autostradzie” 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. Komu możemy przekazać Twoje Dane Osobowe (odbiorcy danych)? 

Pani / Pana Dane Osobowe możemy przekazywać: 

a. upoważnionym pracownikom Administratora, którym powierzono przetwarzanie 

Danych Osobowych na potrzeby realizacji zadań świadczonych dla Administratora,  
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w szczególności informatycznych i finansowych, jednak tylko w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego wykonania Umowy. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili 

odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie 

ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane 

programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych 

Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia 

przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym;  

b. 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 - każdorazowo na podstawie stosownych umów 

zapewniających ochronę prywatności; 

c. organom publicznym, które są upoważnione do uzyskania danych osobowych  

w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującym prawem; 

d. podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem, 

e. Ośrodkom Szkolenia Kierowców biorącym udział w KJNA, w tym instruktorom, agencji 

QA Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., która wspiera 

organizację KNJA, podmiotom zapewniającym infrastrukturę IT KNJA, 

f. 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. 

 

5. Jak długo przechowujemy Dane Osobowe? 

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia 

celów, dla których te Dane Osobowe są przetwarzane: 

a. w celu realizacji umowy – w trakcie obowiązywania i realizacji tej umowy, a później do 

momentu przedawnienia roszczeń związanych z tym porozumieniem, zgodnie z 

przepisami prawa; 

b. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - przez okres 

wynikający z przepisów prawa; 

c. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - przez 

okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa, 

d. do celów marketingowych do czasu wyrażenia sprzeciwu. 

 

6. Przekazywanie Danych Osobowych do państw trzecich 

Nie będziemy przekazywać Państwa Danych Osobowych do państwa trzeciego (to jest do państwa 

spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych. 

 

7. Dobrowolność podania Danych Osobowych  

Podanie przez Pana / Panią Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia  

i wykonania umowy.  

 

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z tym, że przetwarzamy Dane Osobowe? 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych w zakresie, w jakim Dane Osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

9. Prawo do wniesienia skargi 

W przypadku uznania, że przetwarzamy Dane Osobowe w sposób sprzeczny z prawem, przysługuje 

Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych).  

 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  



Dane Osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

     

 

1. Wyrażam 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), lub przesłanych przez mnie 

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 Facebook Programu 

Kurs jazdy na autostradzie, Facebook Administratora, Youtube Administratora) oraz na 

stronach intranetowych i Internetowych Administratora; 

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. Zgadzam się na to, że nie przysługuje mi prawo do akceptacji materiału, w ramach którego 

wykorzystywany jest wizerunek, zachowania, wypowiedzi i głos. 

 

 


