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KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) 

 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 
2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Akademia GKS Bełchatów (dalej: 
„Akademia”). 

2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją zawartej przez 
Pana/Panią umowy z Akademią, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO. 

3) Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane za pośrednictwem programów 
komputerowych oraz materialnych nośników danych – w siedzibie Akademii, a w zakresie 
niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt 2 również poza jej siedzibą. 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonywania 
praw i obowiązków wobec Pani/Pana przez Akademię. 

5) Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingu 
bezpośredniego.  

6) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać 
profilowaniu. 

7) Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej 
(Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym 
postępowaniem – na zasadach i w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa. 

8) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich 
sprostowania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, 
przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana 
dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione 
podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana dane 
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy 
RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te mogą być dalej 
przetwarzane. 

 

 

…….…………………………………………………………… 

data i czytelny podpis 

 

 


