
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Administratorem danych osobowych jest firma Salsowisko.pl Anna Grzybowska z siedzibą w Gdańsku, z 
siedzibą przy ul. Obr. Westerplatte 25/9. 
 
Skąd mamy Twoje dane? 
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zapisem na festiwal Navy Zouk.  
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 
Dane pozyskiwać będziemy w minimalnym zakresie wystarczającym do realizacji umowy. Przetwarzamy 
Twoje dane osobowe jedynie do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z uczestnictwem w 
festiwalu Navy Zouk. Przetwarzane są w celu: 
• umożliwienia uczestnictwa w festiwalu 
• przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz rozliczeń (wykazania spełnienia przez nas 
obowiązków wynikających z przepisów prawa). 
 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 
Wymagamy podania przez Ciebie adresu e-mail, imienia i nazwiska, aby móc zawrzeć i wykonać umowę 
zawartą z Tobą w związku z uczestnictwem w festiwalu. 
 
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 
Masz prawa wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, 
sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, 
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 
Kto nadzoruje ochronę danych osobowych w Polsce? 
Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jeżeli uznasz, że 
Twoje dane są nieprawidłowo przetwarzane i narusza to przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych masz prawo wnieść skargę. 
 
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie 
odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest 
uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. 
 
Komu możemy udostępnić Twoje dane? 
Jako podmiot publiczny dbamy o poufność Twoich danych. Przede wszystkim dane osobowe mogą być 
udostępnione podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa.  
Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług, czyli: 
-  firmom zapewniają usługi płatnicze oraz księgowe 
- organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 
- firmom zapewniającym nam usługi ubezpieczeniowe ( ubezpieczenie NNW/OC ) 
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 
Przechowujemy Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie zapisu na festiwal, przez 
czas niezbędny do realizacji danej usługi oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w 
związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, minimalnie 5 lat od dnia dokonania 
transakcji. 



Dodatkowo w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Salsowisko.pl 
Anna Grzybowska zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla 
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez 
organy publiczne. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać 
tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to 
okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Biorąc 
powyższe pod uwagę, dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na ich 
przechowywanie. Jednocześnie przypominamy, że możecie w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, 
informując o tym administratora danych team@navyzouk.pl . 
 
W jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane? 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je w wersji 
papierowej ( usługi księgowe) jak i w systemach informatycznych. Korzystamy z usług mBank przy 
przelelewach za płatności za festiwal. Dane wpisane przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego 
przetwarzane są przez Google. Dane przesłane mailem na adres team@navyzouk.pl przechowywane są 
na serwerach dedykowanych Google oraz Hetzner. Adres IP Twojego komputera może być zapisany w 
logach usługi poczty elektronicznej oraz w logach usługi www strony https://navyzouk.pl 
 
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 
Dane osobowe, które uzyskaliśmy nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości. 
 
 
 
 
Who is the administrator of your personal data? 
The administrator of personal data is Salsowisko.pl Anna Grzybowska with its registered office in Gdańsk, 
ul. Obr. Westerplatte 25/9. 
 
Where did we get your data from? 
We received them from you in registering form with your entry for the Navy Zouk festival. 
 
What is the purpose and legal basis for the processing of your personal data? 
We will acquire data to a minimum extent sufficient to perform the contract. We process your personal 
data only to perform the contract concluded with you in connection with the participation in the Navy Zouk 
festival. They are processed in order to: 
• enable participation in the festival 
• data storage for archival purposes and settlements (showing compliance with our obligations under the 
law). 
 
Do you need to provide us with your personal details? 
We require you to provide your email address, name and surname to be able to conclude and perform the 
contract with you in connection with the participation in the festival. 
 
What are your rights regarding the data being processed? 
You have the rights under the general Data Protection Regulation, ie the right to access, rectify and 
delete your data, limit their processing, the right to transfer them, not to be subject to automated decision 
making, including profiling, and the right to object to the processing of your personal data. 



 
Who oversees the protection of personal data in Poland? 
The supervisory body is the President of the Office for Personal Data Protection (PUODO). If you believe 
that your data is being processed incorrectly and violates the provisions of the General Data Protection 
Regulation, you have the right to lodge a complaint. 
 
In what situations can you oppose the processing of your data? 
You have the right to object to the processing of your personal data when processing is based on a 
legitimate interest or for statistical purposes, and the opposition is justified by the particular situation in 
which you have found yourself. 
 
Who can we share your data with? 
As a public entity, we care for the confidentiality of your data. First of all, personal data may be made 
available to entities authorized to receive such data on the basis of legal provisions. 
We may also share your personal data with supporting entities in the provision of services, namely: 
- companies provide payment and accounting services 
- public authorities fighting against fraud and abuse. 
- companies that provide us with insurance services (NNW / OC insurance) 
 
How long do we keep your personal data? 
We store your personal data in connection with your subscription to the festival, for the time necessary to 
carry out the service and for the time it is possible to pursue claims in connection with the contract, 
concluded as a result of the transaction, a minimum of 5 years from the date of the transaction. 
In addition, in order to ensure accountability, we will store data for the period in which Salsowisko.pl Anna 
Grzybowska is obliged to maintain data or documents containing them to document the fulfillment of legal 
requirements, including the possibility to control their fulfillment by public authorities. For accounting 
purposes and for tax purposes, we will process them as long as we are obliged to do so by law. On the 
basis of the current provisions, it is a period of 5 years counted from the end of the calendar year in which 
the tax obligation arose. Considering the above, personal data will be stored until the consent to storage 
is withdrawn. At the same time, we would like to remind you that you can withdraw your consent at any 
time by notifying the data controller team@navyzouk.pl. 
 
How will your data be processed? 
Your personal data will be processed in an automated manner. We process them in paper version 
(accounting services) as well as in information systems. We use mBank services with payments for 
payments for the festival. Data entered when completing the application form is processed by Google. 
The data sent by e-mail to the address team@navyzouk.pl are stored on a dedicated Google and Hetzner 
servers. The IP address of your computer can be saved in the e-mail service logs and in the web service 
logs at https://navyzouk.pl 
 
Do we pass your data to countries outside the European Economic Area? 
Personal data that we have obtained is not transferred outside the European Economic Area zone and we 
do not plan such activities in the future. 
 


