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OSOBA KONTAKTUJĄCA SIĘ Z ADMINISTRATOREM 

Administrator danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 
przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Polski Związek Głuchych Oddział 
Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk. 

Inspektor ochrony 
danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo 
prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres 
mailowy: iod@pzggdansk.pl.  

Cel przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja obowiązku udzielenia 
odpowiedzi na skargę lub wniosek. 

Podstawa przetwarzania 
danych 

 Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tj. zgody na 
przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
rozpatrzenia sprawy. 

Okres przechowywania 
danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od ostatniego dnia 
roku, w którym rozpatrzono skargę lub wniosek. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi 
Administratorowi. 

Prawa osób Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, macie Państwo 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-
mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 
przetwarzania przez nas tych danych. 

 SPIS KLAUZUL 
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KANDYDACI DO PRACY 

Administrator danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 
przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Polski Związek Głuchych Oddział 
Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk. 

Inspektor ochrony 
danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo 
prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres 
mailowy: iod@pzggdansk.pl.  

Cel przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie 
i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji. 

Podstawa przetwarzania 
danych 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c) 
RODO, w związku z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.. Podanie danych 
wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego 
podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy, podstawą przetwarzania jest art. 
6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych 
danych. 

Okres przechowywania 
danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące licząc od dnia 
zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje, do czasu 
wycofania zgody. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi 
Administratorowi. 

Prawa osób Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, macie Państwo 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-
mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 
przetwarzania przez nas tych danych. 

 SPIS KLAUZUL 
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PRACOWNICY 

Administrator danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 
przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Polski Związek Głuchych Oddział 
Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk. 

Inspektor ochrony 
danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo 
prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres 
mailowy: iod@pzggdansk.pl.  

Cel przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja obowiązków 
pracodawcy, w tym między innymi: prowadzenie akt osobowych, zgłoszenie do 
ubezpieczenia społecznego, zapewnienie bezpieczeństwa pracy, ochrona socjalna. 

Podstawa przetwarzania 
danych 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c) 
RODO, w związku z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych 
wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego 
podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy, podstawą przetwarzania jest art. 
6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych 
danych. 

Okres przechowywania 
danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł (w wypadku 
zatrudnienia po 1 stycznia 2019 r.) lub przez 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, 
w którym stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł (w wypadku zatrudnienia przed 
1 stycznia 2019 r.), chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania 
dokumentacji pracowniczej. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi 
Administratorowi. 

Prawa osób Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, macie Państwo 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-
mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 
przetwarzania przez nas tych danych 

 SPIS KLAUZUL 
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WOLONTARIUSZE 

Administrator danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 
przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Polski Związek Głuchych Oddział 
Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk. 

Inspektor ochrony 
danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo 
prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres 
mailowy: iod@pzggdansk.pl.  

Cel przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie pracy na zasadach 
wolontariatu. 

Podstawa przetwarzania 
danych 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c) 
RODO, w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. 
W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy, 
podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez 
świadome przekazanie nam tych danych. 

Okres przechowywania 
danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym zakończył się wolontariat, chyba że przepisy przewidują 
dłuższy okres przechowywania danych. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi 
Administratorowi. 

Prawa osób Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, macie Państwo 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-
mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 
przetwarzania przez nas tych danych. 

 SPIS KLAUZUL 
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PRAKTYKANCI 

Administrator danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 
przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Polski Związek Głuchych Oddział 
Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk. 

Inspektor ochrony 
danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo 
prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres 
mailowy: iod@pzggdansk.pl.  

Cel przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie praktyki studenckiej. 

Podstawa przetwarzania 
danych 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c) 
RODO, w związku z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. 
Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku 
dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy, podstawą 
przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome 
przekazanie nam tych danych. 

Okres przechowywania 
danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym zakończyła się praktyka, chyba że przepisy przewidują 
dłuższy okres przechowywania danych. 

Odbiorcy danych  Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi 
Administratorowi. 

Prawa osób Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, macie Państwo 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-
mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 
przetwarzania przez nas tych danych. 

 SPIS KLAUZUL 
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STAŻYŚCI 

Administrator danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 
przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Polski Związek Głuchych Oddział 
Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk. 

Inspektor ochrony 
danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo 
prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres 
mailowy: iod@pzggdansk.pl.  

Cel przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie stażu. 

Podstawa przetwarzania 
danych 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c) 
RODO, w związku z ustawą Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest 
obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z 
ww. ustawy, podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgoda, 
wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. 

Okres przechowywania 
danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym zakończyła się praktyka, chyba że przepisy przewidują 
dłuższy okres przechowywania danych. 

Odbiorcy danych  Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi 
Administratorowi. 

Prawa osób Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, macie Państwo 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-
mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 
przetwarzania przez nas tych danych. 

 SPIS KLAUZUL 
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ZLECENIOBIORCY 

Administrator danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 
przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Polski Związek Głuchych Oddział 
Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk. 

Inspektor ochrony 
danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo 
prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres 
mailowy: iod@pzggdansk.pl.  

Cel przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy 
cywilnoprawnej. 

Podstawa przetwarzania 
danych 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. b) 
RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań 
przed zawarciem umowy. Podanie danych do umowy jest obowiązkowe. 

Okres przechowywania 
danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca 
gwarancji/rękojmi, którą obejmuje umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres 
przechowywania dla tych danych. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi 
Administratorowi. 

Prawa osób Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 SPIS KLAUZUL 
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KURSANCI 

Administrator danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 
przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Polski Związek Głuchych Oddział 
Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk. 

Inspektor ochrony 
danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo 
prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres 
mailowy: iod@pzggdansk.pl.  

Cel przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie kursu. 

Podstawa przetwarzania 
danych 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tj. zgody na 
przetwarzanie danych. 

Okres przechowywania 
danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 20 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym zakończono kurs. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi 
Administratorowi. 

Prawa osób Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie 
wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się 
ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych. 

 SPIS KLAUZUL 
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BENEFICJENCI 

Administrator danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 
przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Polski Związek Głuchych Oddział 
Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk. 

Inspektor ochrony 
danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo 
prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres 
mailowy: iod@pzggdansk.pl.  

Cel przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielanie pomocy 
beneficjentom oraz rozliczanie udzielonej pomocy. 

Podstawa przetwarzania 
danych 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tj. zgoda na 
przetwarzanie danych. 

Okres przechowywania 
danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku, 
w którym udzielono pomocy. 

Odbiorcy danych  Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi 
Administratorowi. 

Prawa osób Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie 
wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się 
ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych. 

 SPIS KLAUZUL 
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CZŁONKOWIE POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH 

Administrator danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 
przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Polski Związek Głuchych Oddział 
Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk. 

Inspektor ochrony 
danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo 
prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres 
mailowy: iod@pzggdansk.pl.  

Cel przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań statutowych. 

Podstawa przetwarzania 
danych 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c) 
RODO, w związku z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach; ustawą 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych; ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż 
wynikające z ww. ustawy, podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli 
zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. 

Okres przechowywania 
danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat licząc od dnia rezygnacji 
z uczestnictwa w PZG lub do dnia cofnięcia Państwa zgody. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi 
Administratorowi. 

Prawa osób Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-
mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 
przetwarzania przez nas tych danych. 

 SPIS KLAUZUL 
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OSOBY, KTÓRYCH DANE ZBIERAMY ZA POMOCĄ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Administrator danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 
przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Polski Związek Głuchych Oddział 
Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk. 

Inspektor ochrony 
danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo 
prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres 
mailowy: iod@pzggdansk.pl.  

Cel przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest gromadzenie i ujawnianie 
portalowi społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w celu tworzenia 
statystyk oglądalności. 

Podstawa przetwarzania 
danych 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. f) 
RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora, którym jest 
zwiększanie oglądalności i popularności naszej strony. 

Okres przechowywania 
danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na stronach 
Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation w sekcji: Zachowywanie 
danych, dezaktywacja i usunięcie konta. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi 
Administratorowi. 

Prawa osób Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo 
do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
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OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH 

Administrator danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 
przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Polski Związek Głuchych Oddział 
Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk. 

Inspektor ochrony 
danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo 
prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres 
mailowy: iod@pzggdansk.pl.  

Cel przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie kontaktu 
z Inspektorem ochrony danych. 

Podstawa przetwarzania 
danych 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. a) 
RODO, tj., na podstawie Państwa zgody, wyrażonej przez świadome przekazanie nam 
tych danych. 

Okres przechowywania 
danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania Państwa zgody 
w celu kontaktu z IOD oraz przez 5 lat licząc od dnia odwołania zgody, w celach 
archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi 
Administratorowi. 

Prawa osób Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-
mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 
przetwarzania przez nas tych danych. 

 SPIS KLAUZUL 
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