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(8) Przepustki dla osób, których dane administrator otrzymuje 

w celu umożliwienia wstępu na strzeżony obszar portu 
 

Informacja Dotycząca Danych Osobowych 

 

 

Niniejsza informacja służy powiadomieniu Cię o Twoich danych osobowych przetwarzanych 

w ramach stosunku umownego, oraz o Twoich uprawnieniach z tym związanych. 

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

SPEED Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, KRS 0000078138 

 

2. Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych? 

Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: speed@speed.gdynia.pl 

 

3. Skąd pochodzą te dane? 

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie lub podmiotu z którym 

współpracujesz, w celu umożliwienia Ci wstępu na strzeżony obszar portu, w tym na 

teren Administratora.  

 

4. Jakie dane są przetwarzane? 

Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, oraz dane ułatwiające weryfikację 

Twojej tożsamości, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa, takie jak 

seria i numer dowodu osobistego oraz nazwę organu wydającego dowód. W 

przypadku wystawiania przepustek stałych lub tymczasowych będziemy potrzebować 

również Twojego roku urodzenia i imienia ojca. Jeżeli przepustka ma umożliwiać 

wjazd pojazdem, będziemy potrzebować również nr rejestracyjny pojazdu.  

 

5. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych? 

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO*, oraz polskim prawem 

ochrony danych: w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. f RODO). 

 

Przekazanie tych danych jest niezbędne w celu wydania przepustek upoważniających 

Cię do wstępu na teren strzeżony portu, w tym na teren administratora. W zakresie 

niezbędnym, w interesie administratora lub osoby trzeciej, przetwarzanie danych 

może być wykonywane w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, 

lub takich interesów osób trzecich. W następujących przypadkach przetwarzanie 

danych osobowych ma na celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów: 

a. Prowadzenie postępowań prawnych oraz zabezpieczenie roszczeń; 

b. Środki zmierzające do ochrony pracowników i rzeczy za które odpowiada 

administrator.  

6. Kto otrzymuje moje dane? 

Twoje dane muszą zostać przekazane Zarządowi Portu, który zgodnie z art. 38 ust. 1 

ustawy z dnia 04 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich jako 

odpowiedzialny za kontrolę osób na terenie portu jest uprawniony do wydania Ci 

przepustki.  

W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora niektóre z Twoich 

danych osobowych mogą być przekazane kancelariom prawnym i instytucjom 

odzyskiwania roszczeń. Wszystkie podmioty przetwarzające dane są zobowiązane na 

mocy zawartych umów do traktowania Twoich danych z zachowaniem poufności 

i jedynie w celu wykonania świadczonych usług. 

 

W razie obowiązków prawnych organy władzy publicznej i instytucje mogą otrzymać 

Twoje dane osobowe. 
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7. Jak długo przechowujecie moje dane? 

W niezbędnym zakresie Twoje dane będą przechowywane przez okres ważności 

przepustki, oraz przez kolejne 5 lat od jej wygaśnięcia.  

 

Ustawowy termin przedawnienia roszczeń w niektórych sprawach wynoszący nawet 

6 lat, będzie każdorazowo uwzględniany, jeśli znajdzie zastosowanie.  

 

8. Jakie mam uprawnienia? 

Osobie, której dane dotyczą, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje: 

1) prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość; 

2) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

3) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) prawo do usunięcia danych osobowych; 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

7) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

9. Czy muszę podać swoje dane osobowe? 

Przekazanie Twoich danych osobowych jest niezbędne by wydać Ci przepustkę i 

umożliwić Ci dostęp na obszar strzeżony portu, w tym na teren administratora. 

 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie 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) 
 

 

 


