
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-

nia 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 (dalej zwanym RODO) informu-

ję, iż; 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni, ul. Słowac-

kiego 53, 81 – 392 Gdynia, tel. 58 621 72 24, e-mail: sekretariat@sp51.gdynia.pl.  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest pani Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@sp51.gdynia.pl.,  

tel. 58 761 77 04. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają 

Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub przez okres nie 

dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któ-

rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, tel./fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, infolinia: 606-950-000 

czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilo-

waniu. 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną. 

 

…………………..……………….. ……………………………………....................... 

                          (miejscowość, data czytelny podpis) 
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