
Polityka Prywatności Parking Wawel SL 
 
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy korzystających z Parkingu Wawel zlokalizowanego w Krakowie, 
ul. Plac Na Groblach 24, 31-101 Kraków („Parking”) oraz osób kontaktujących się z Parking Wawel SL, 
w tym jej oddziałem w Polsce tj. Parking Wawel SL Oddział w Polsce („Parking Wawel”). Zwracamy 
uwagę, iż co do zasady korzystanie z Parkingu na podstawie biletu wjazdu nie wiąże się z 
przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Informujemy także, że na Parkingu w ramach monitoringu 
wizyjnego utrwalane są m.in. Państwa wizerunek i numery tablic rejestracyjnych Państwa pojazdów. 
Bez dodatkowych danych, informacje te mogą być niewystarczające do ustalenia Państwa tożsamości, 
a zatem mogą nie stanowić Państwa danych osobowych. Niemniej dbając o przestrzeganie zasad 
przejrzystości i rzetelności a także biorąc pod uwagę, iż dane osobowe mogą być przekazywane w 
ramach zawierania umów abonamentowych, zgłaszania reklamacji czy prowadzonej korespondencji 
Parking Wawel przedstawia Państwu poniższe informacje. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Parking Wawel z siedzibą w Hiszpani, w Barcelonie, 
ul. Calle Valencia 93/ 3º 2ª, 08029 Barcelona, posiadająca oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie, ul. 
Plac Na Groblach 24, 31-101 Kraków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000839766, posiadający numer NIP 6762581961.  
 
Państwa  dane osobowe będą przetwarzane w celach („Cele Przetwarzania”): 
 
- realizacji usług parkingowych,  
- zawarcia i realizacji umowy w powyższym zakresie, 
- udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenie, w tym zadane pytania, zgłoszoną reklamację, 

żądanie lub kontakt w innych celach („Zgłoszenie”), 
- analizy sprawy, której dotyczy Zgłoszenie, 
- prowadzenia korespondencji w powyższych celach, 
- monitoringu wizyjnego parkingu dla celów ochrony mienia i zwiększenia bezpieczeństwa. 

 
Co do zasady korzystanie z Parkingu na podstawie biletu wjazdowego nie wymaga podawania danych 
osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów 
Przetwarzania, w tym do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy abonamentowej, zgłoszenia szkody, 
obsługi Państwa Zgłoszenia oraz prowadzenia korespondencji w powyższych celach.  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres realizacji Celów Przetwarzania. Zapisy 
z monitoringu przechowywane będą do 30 dni. Następnie, w zależności od sytuacji, Państwa dane 
osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na Administratora 
danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz dotyczącymi odpowiedzialności 
cywilnej. 

Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi 
pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, 
podmioty biorące udział w rozliczaniu/opłacaniu usług parkingowych, a także podmioty zajmujące się 
dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT, w tym 
także dostawcy i serwisanci systemów parkingowych), w zakresie w jakim jest to uzasadnione Celami 
Przetwarzania, funkcjonowaniem Parkingu lub związane z przechowywaniem danych. Ponadto w 
zakresie dozwolonym prawem Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z 
Grupy Kapitałowej Interparking. W przypadku gdy kierują Państwo Zgłoszenie bezpośrednio do 
Interparking Polska Sp. z o.o., Państwa dane osobowe konieczne do obsługi Zgłoszenia mogą być 
przekazywane Interparking Polska Sp. z o.o. 

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także 
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem 
dotychczasowego przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Parking 
Wawel mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: biuro@parkingwawel.pl lub na adres 
korespondencyjny podany powyżej. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@interparking.com 

mailto:iod@interparking.com


Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od sytuacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. 
a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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.  

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego 
zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  

 


