
 
 

 

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria (Prowincja) 

św. Stanisława Kostki w Warszawie informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Salezjańskie, 

Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa  

[Zespół Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi, ul. Wodna 34]. 

2. Główną siedzibą Administratora jest jw. pkt 1, adres e-mail: wawa@salezjanie.pl, 

numer telefonu: 22 5186 200. 

3. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych w sprawie danych 

osobowych  można się kontaktować pod adresem wskazanym w pkt. 2, a także 

numerem telefonu +48 22 5186221 lub adresem mailowym: iodowawa@salezjanie.pl. 

4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na korzystanie przez Panią/Pana z 

naszych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Niezależnie od 

powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie 

informacji handlowych. 

5. Administrator informuje, iż w obiekcie stosowany jest także monitoring wizyjny. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu odbywa się 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, a prawnie usprawiedliwionym celem 

Administratora jest ochrona osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą, zewnętrzna firma księgowa, obsługa 

prawna itp. – do uzupełnienia.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana 

rzecz wybranej usługi.  

9. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

tych danych a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny 

jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do 

celów marketingu bezpośredniego lub monitoringu. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest 

sprzeczne z przepisami prawa. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest 

Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości świadczenia na Pani rzecz wybranej usługi.  

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 

 

Łódź, 24 października 2018 r. 
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