
Nazwa zbioru danych osobowych Nazwa i adres Administratora Danych

Przedstawiciel 

administratora 

danych

Powierzenia danych 

osobowych
Podstawa prawna

Cel przetwarzania danych w 

zbiorze

Kategoria osób, których dane 

dotyczą

Zakres danych przetwarzanych 

w zbiorze
Dane wrażliwe Sposób zbierania danych do zbioru

Sposób udostępniania 

danych ze zbioru
Odbiorcy

Przekazywanie 

danych do  

państwa 

Data 

dokonania 

wpisu

Ostatnia 

aktualizacja 

wpisu

Zbiór Klientów

Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza 

Sp. z o.o.

Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

lista podmiotów dostepna 

w siedzibie 

Administratora Danych

art. 23.1.1 Ustawy o Ochronie Danych 

Osobowych – powołujący 

dopuszczalność przetwarzania danych 

gdy osoba której dane dotyczą wyrazi 

na to zgodę.

art. 23.1.3 Ustawy o Ochronie Danych 

Osobowych – powołujący 

dopuszczalność przetwarzania danych 

gdy osoba której dane dotyczą jest 

stroną umowy

Realizacja zapisów umowy 

zawieranej z klientami

Osoby, które wykupiły karnety 

uprawniające do korzystania z 

usług kompleksu rekreacyjno-

basenowego Nemo-Wodny świat

Imię i nazwisko; numer karty; 

rodzaj karty; status karty; data 

ważności karnetu

Dane pozyskuje się bezpośrednio od osób, 

których dane dotyczą poprzez wypełnienie 

dokumentacji

na pisemny wniosek

podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów 

prawa

28.04.2015 28.04.2015

Zbiór Pracowników Administratora 

Danych

Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza 

Sp. z o.o.

Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

lista podmiotów dostepna 

w siedzibie 

Administratora Danych

Umowy o pracę/współpracę z 

Administratorem Danych

Obsługa własna 

pracowników

Osoby zatrudnione przez firmę 

Nemo-Wodny świat
Zgodnie z Kodeksem Pracy

Dane pozyskuje się bezpośrednio i 

pośrednio, zgodnie z Kodeksem Pracy.
na pisemny wniosek

podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów 

prawa

28.04.2015 28.04.2015

Rejestr korespondencji

Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza 

Sp. z o.o.

Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

lista podmiotów dostepna 

w siedzibie 

Administratora Danych

art. 23.1.5 Ustawy o Ochronie Danych 

Osobowych – powołujący 

dopuszczalność przetwarzania danych 

gdy jest to niezbędne dla wypełnienia 

prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez administratorów 

danych a przetwarzanie nie narusza 

praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą

Rejestracja napływającej oraz 

wysyłanej korespondencji

Osoby, które korespondują z 

Administratorem Danych lub do 

których wysyłana jest 

korespondencja

Imię i nazwisko; adres; nazwa 

firmy; data wpływu/wysyłnia 

korespondencji; temat 

korespondencji

na pisemny wniosek

podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów 

prawa

28.04.2015 28.04.2015

Zawody sportowe

Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza 

Sp. z o.o.

Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

lista podmiotów dostepna 

w siedzibie 

Administratora Danych

art. 23.1.1 Ustawy o Ochronie Danych 

Osobowych – powołujący 

dopuszczalność przetwarzania danych 

gdy osoba której dane dotyczą wyrazi 

na to zgodę

Organizacja zawodów 

sportowych oraz wydawanie 

nagród

Osoby, które biorą udział w 

zawodach sportowych 

organizowanych przez 

Administratora Danych

Imię i nazwisko; rok urodzenia; 

adres; rodzaj zawodów; wyniki; 

przyznana nagroda

Dane pozyskuje się bezpośrednio od osób, 

których dane dotyczą poprzez wypełnienie 

kart zgłoszniowych

na pisemny wniosek

podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów 

prawa

28.04.2015 28.04.2015

Zgubione paski

Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza 

Sp. z o.o.

Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

lista podmiotów dostepna 

w siedzibie 

Administratora Danych

art. 23.1.5 Ustawy o Ochronie Danych 

Osobowych – powołujący 

dopuszczalność przetwarzania danych 

gdy jest to niezbędne dla wypełnienia 

prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez administratorów 

danych a przetwarzanie nie narusza 

praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą

Ewidencja zgubionego 

sprzętu oraz dochodzenie 

roszczeń w postaci kaukcji za 

zgubiony pasek 

Osoby, które zgubiły pasek 

elektroniczny będący kluczem do 

szafki basenowej

Imię i nazwisko; adres; numer 

telefonu; data zgubienia paska; 

pobrana kaucja

Dane pozyskuje się bezpośrednio od osób, 

których dane dotyczą poprzez wypełnienie 

oświadczenia o zgubieniu paska

na pisemny wniosek

podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów 

prawa

28.04.2015 28.04.2015


