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Klauzula RODO 
Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna 

 
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im 
M. Kopernika w Chorzowie z siedzibą 41-500 Chorzów, al. Planetarium 4; e-mail: 
sekretariat@planetarium.edu.pl Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję, że: 
1) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu zawarcia niniejszej 
umowy. 
2) Podanie danych osobowych jest niezbędne u celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy. 
3) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia), 
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z 
niniejszej umowy, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w 
szczególności podatkowych i rachunkowych. 
5) Najemca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu 
zawiadomi Administratora w formie pisemnej. 
6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@eduodo.pl  
7) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy. 
Niepodanie danych osobowych, uniemożliwi jej zawarcie. 

8) Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie 
podlegają profilowaniu. 

9) Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator uzyskane dane może przekazywać podmiotom 
przetwarzającym je na jego  zlecenie, np. podmiotom świadczącym na rzecz Planetarium Śląskiego 
usługi informatyczne, rozliczeniowe, rachunkowe, telekomunikacyjne, transportowe, bankowe, prawne, 
ubezpieczeniowe, doradcze, audytorskie (podmioty przetwarzające), podwykonawcom usług 
oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom 
lub innym organom do tego uprawnionym. 
10) Najemca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 
 

 
 

 
 
 

 
 


