
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 osobowych) (dalej: RODO) 

informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ………………………..  

2) inspektorem ochrony danych w … (nazwa ADO) jest Pan/Pani (imię i nazwisko inspektora) … (e-
mail lub inne dane kontaktowe) … ; 

3) Pani/Pana dane osobowe na podstawie. art. 6 ust 1 lit. a/b/c/d/e/f RODO bądź art. 9 ust. 2 lit. 

a/b/c/d/e/f/g/h/j RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w celu … (należy podać cel przetwarzania,  

a w przypadku litery f wskazać uzasadniony interes ADO lub strony trzeciej); 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą … (należy wymienić kategorie odbiorców o ile 
istnieją); 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres … (jeżeli nie ma możliwości wskazania 

okresu przechowywania należy podać kryterium ustalania tego okresu np. do czasu wyłonienia 
zwycięscy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itd.); 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

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

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest … (wskazać odpowiednio: wymogiem 

ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 

podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie … (jeżeli osoba, której dane dotyczą, 
jest zobowiązana do ich podania należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych); 

10) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych, 
w tym również nie dokonuje profilowania; 

11) Administrator uzyskał Pani/Pana następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: 

…………………………………….z/od ……………………………………. (podaje się w przypadku, 
gdy dane pozyskiwane są z innego źródła zgodnie z art. 14 RODO). 

 

 


