
Załącznik nr 2 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (RODO). Zgodnie z art. 13 i art. 
14 tego rozporządzenia informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozwoju Zrównoważonego z siedzibą w Koszalinie,  

ul. Wyspiańskiego 12/1a, (KRS 0000357049, NIP 669-249-73-84, REGON 320845586). Mogą się Państwo z nami 

kontaktować pod nr telefonu 726 531 002 lub przez adres e-mail: biuroirz@gmail.com  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji za  

wartych umów.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej rozwiązaniu, dane będą 

przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich 

trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

4. Przysługuje Panu/Pani prawo do:  

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;  

b) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w 

przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani 

interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   

c) Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

5. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. 

6. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta umowa, w której Państwo te dane 

dobrowolnie nam podali.  

7. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji podpisanych umów.   

8. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym podmiotom ani osobom.  

  

Zapoznałam/łem się. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych moich i mojego dziecka przez Instytut 

Rozwoju Zrównoważonego.  

  

 

…………………………………………………………………  

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 


