
Klauzula informacyjna dotycząca programu „Zdrowy Uczeń” 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: 

RODO) informuje, że: 

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO danych osobowych wnioskodawców lub 

skarżących jest Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień z siedzibą przy ulicy 

Wrzeszczańskiej 29, 80-409 Gdańsk. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem 

adresu e-mail: sekretariat@opz.gdansk.pl,  tel. 58 320 02 56 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  kontaktować się w 

sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem poczty 

elektronicznej: iod@opz.gdansk.pl. 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu „Zdrowy Uczeń” w ramach 

działań ADO 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej  zgody zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

5. Podane dane mogą być udostępniane przez ADO podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych:  

- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Dębinki 7, 80-214 Gdańsk,  

- firmy świadczące usługi informatyczne na rzecz ADO; 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, niezbędny do zabezpieczenia danych 

statystycznych do badań naukowych;  

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie 

wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

z obowiązującym prawem. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani  dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji programu; 
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