
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuję iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Miejska Policji w Gdyni  

z siedzibą w Gdyni przy ul. Portowej 15, 81-350 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować  

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem danych: Inspektor Ochrony Danych, ul. Portowa 15,  

81-350 Gdynia, e-mail: iod.gdynia@gd.policja.gov.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu1………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit.2………..oraz (art. 9 ust. 2 lit.3………………..)4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest5: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie 

archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Komenda Miejska Policji w Gdyni nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych  

do państwa trzeciego 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do6: 

 Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  

                                                           
1
 Należy wpisać cel przetwarzania. 

2
 Należy wybrać odpowiednią literę z art. 6 ust. 1 RODO (np. lit a – przy rekrutacji). 

3
 Należy wybrać odpowiednią literę z art. 9 ust. 2 RODO. 

4
 Art. 9 należy wpisać tylko w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych. 

5
 Należy wymienić wszystkie podstawy prawne (ustawy, rozporządzenia…), zgodnie z którymi przetwarzane są 

dane osobowe (np. kodeks pracy, ustawa o Policji, ustawa o dostępie do informacji publicznej i inne). 
6
 Należy wybrać odpowiednio do celu przetwarzania. 
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na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 Wniesieniu skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom takim jak:7 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych:8 

a. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne  

dla realizacji9……………………………………………………………………………………………………………… 

b. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym  

z art.10…………………..i stanowi warunek11…………………………………………………………………….. 

10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,  

o którym mowa w art. 22. Ust. 1 i 4. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej 

……………………………………………………………………………………………………….. 
(podpis osoby) 

 

                                                           
7
 Wymienić Jakim podmiotom będą przekazywane dane osobowe. (UWAGA! Przekazywanie/udostępnianie 

danych może odbywać się wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa). Jeżeli dane nie będą 
przekazywane innym podmiotom, punkt powinien brzmieć „Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane 
innym podmiotom” lub „Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 
Państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej”. 
8
 Należy wybrać wariant a lub b. 

9
 Należy podać dla realizacji jakiego celu (np. związanego z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na 

stanowisko……………….) 
10

 Należy podać odpowiedni przepis prawny. 
11

 Należy powtórzyć cel, do realizacji którego niezbędne jest podanie danych osobowych (np. dla zawarcia 
umowy). 


