
Obowiązek informacyjny dla osób zgłaszających oraz uczestników wycieczki 

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 (dalej zwane 
„RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Danych jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy 
al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, NIP: 7252025842, REGON: 100893710. 

2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: iod@lka.lodzkie.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 
• w celach związanych z rejestracją zgłoszenia uczestników oraz realizacją wycieczki 

dla zgłoszonych uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.).  
• w celu mailowego lub telefonicznego potwierdzenia zakwalifikowania do wycieczki, 

na podstawie stosownej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a r.o.d.o.). 
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są 

uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub z którymi 
Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy 
zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji wycieczki, a po tym 
okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 
tym profilowania. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów związanych z 
organizacją wycieczki. 

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba 
może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od 
powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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