
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

osób korzystających z pokoi gościnnych WSA w Gdańsku 

  

Zgodnie z art. 13 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) (Dz.U. UE L4.5.2016) informujemy, że: 

1/ administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Gdańsku ul. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk reprezentowany przez Prezesa Sądu. Mogą się 

Państwo z nami kontaktować w następujący sposób: 

  - listownie na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, 

  - telefonicznie:          58 5244370, 

  - fax:                            58 5244371; 

2/ kontakt z inspektorem ochrony danych w WSA w Gdańsku e-mail: iod@gdansk.wsa.gov.pl; 

3/ Państwa dane osobowe przetwarzane są w z związku z korzystaniem z pokoi gościnnych 

WSA w Gdańsku (rezerwacja, zakwaterowanie, przyjmowanie opłat) – na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO); 

4/ Państwa dane osobowe przetwarzane będą w WSA w Gdańsku w Oddziale Finansowo-

Budżetowym i Oddziale Administracyjno-Gospodarczym przez upoważnionych pracowników 

oraz w ramach powierzenia danych przez upoważnionych pracowników Agencji Ochrony, z 

którą WSA w Gdańsku zawarł umowę ochrony obiektów Sądu i powierzenia przetwarzania 

danych osobowych; 

5/ Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednią 

kategorią archiwalną; 

6/ dane osobowe gromadzone w związku z korzystaniem z pokoi gościnnych WSA w Gdańsku 

nie będą przekazywane poza teren WSA w Gdańsku; 

7/ posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych; 

8/ mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy prawa; 

9/ podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

skutkować będzie odmową zakwaterowania w pokojach gościnnych WSA w Gdańsku. 
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