
OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Informujemy, że Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie przy ul. 
Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000024807, NIP: 585-124-55-89, o kapitale zakładowym w wysokości 64.000.000 zł, 
który został opłacony w całości, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu email, 
przekazanego Administratorowi w związku z Pani/Pana wolą otrzymania linku aktywacyjnego z 
zaproszeniem (poprzez aplikację ZOO) i udziału online w wybranym wykładzie czy w całym cyklu wykładów 
pod wspólnym tytułem „Spotkania ze sztuką”, przeprowadzanych internetowo dla pracowników 
Administratora przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii według ustalonego harmonogramu, począwszy od 
dnia 27 marca 2020 r.    

2. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w udostępnionym zakresie, w celu wskazanym w pkt 1 powyżej. 

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administrator danych osobowych realizowane będzie zgodnie  
z rozporządzeniem 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,  
w skrócie RODO), a także na podstawie pozostałych, obowiązujących przepisów prawa. 

4. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa 
prawna - art. 6 ust. 1 lit a RODO), przekazanej w emailu do Administratora, informującym o woli wzięcia 
udziału w wybranym wykładzie czy w całym cyklu wykładów opisanych w pkt  1 powyżej.  

5. Brak przekazania adresu email i udzielenia zgody na przetwarzania tej danej osobowej uniemożliwia 
przesłanie linku aktywacyjnego i skorzystanie z udziału w wykładach opisanych w pkt 1 powyżej.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane przechowywane będą do chwili zakończenia ich 
wykorzystywania w celu realizacji wykładów, o czym mowa w pkt 1 powyżej.  

7. Przedmiotowe dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
Administratora danych osobowych, w tym Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, dostawcom usług 
marketingowych, dostawcom usług informatycznych lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do:  

1)  dostępu do swoich danych osobowych;  

2)  żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;  

3)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;  

4) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych  
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz 
prawo przesłania ich do innego administratora;  

5)  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;  

6)  wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem.  

7. W celu skorzystania z powyższych praw bądź w związku z jakimikolwiek innymi sprawami, dotyczącymi 
przetwarzania danych osobowych należy się skontaktować z Administratorem danych osobowych  
lub z wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych, przy czym:  

- kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest:  

a) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;  

b) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.  

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest:  

a) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;  

b) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;  

c) poprzez formularz w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl. 

mailto:iod@ergohestia.pl

