
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. udzielania odpowiedzi na zapytania 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, 

Administrator informuje, że: 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Tczewie znajdujące się przy ul. Jodłowej 6, 83-110 Tczew. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana  
danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu 
uprawnieo, może Pani/Pan skontaktowad się z naszym Inspektorem Ochrony Danych  
– p. Agnieszką Przyłucką -Śmietanką za pomocą adresu e – mail: inspektor@um.tczew.pl oraz 
numeru telefonu 58 775-93-73 lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski 
w Tczewie - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew” 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu udzielenia 

odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana zapytanie.  

4. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. 

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

 

8. Obowiązek podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.  

9. Profilowanie danych osobowych 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 



 


