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KLAUZULE INFORMACYJNE 
 

Na podstawie 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 (zwanego dalej: RODO) udostępniamy Państwu informacje, na temat 
wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesłanych do nas pismach, 
mailach, udostępnianych w formularzach czy w inny sposób do nas dostarczonych. 

Obowiązki informacyjne podzieliliśmy wg grup osób, których dane przetwarzamy, tak aby 

mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć te informacje, które kierowane są bezpośrednio 

do Was. Prosimy, abyście Państwo zapoznali się z poniższymi informacjami, a w razie 

wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych - Wojciechem 

Piaseckim lub jego Zastępcą - Anną Ciurak-Piasecką pod adresem: iod@pbw.gda.pl. 

 

SPIS KLAUZUL 

 Czytelnicy oraz uczestnicy sieci 

 Uczestnicy wydarzeń oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni 

 Uczestnicy wydarzeń w ramach projektów unijnych oraz ich rodzice lub opiekunowie 

prawni 

 Osoby składające skargę lub wniosek 

 Kandydaci do pracy 

 Pracownicy 

 Zleceniobiorcy 

 Osoby zapisujące się do newslettera oraz podające dane w formularzu kontaktowym 

 Osoby których dane zbieramy za pomocą mediów społecznościowych 
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CZYTELNICY ORAZ UCZESTNICY SIECI 

Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 
oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku ul. 
Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl. 

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

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie możliwości korzystania 
z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych 
zasobów biblioteki lub ich równowartości. 

Podstawa przetwarzania danych 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli 
zgoda, wyrażona przez Państwa przy zapisywaniu się do Biblioteki. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych. 

Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz 
przez 5 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu 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 lub 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 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. 
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 
  

mailto:sekretariat@pbw.gda.pl
mailto:iod@pbw.gda.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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UCZESTNICY WYDARZEŃ ORAZ ICH RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI 

Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 
oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku ul. 
Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl. 

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

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w wydarzeniach takich jak: 
konferencje, szkolenia, warsztaty lub spotkania autorskie. 

Podstawa przetwarzania danych 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli 
zgoda, wyrażona przez świadome uczestnictwo w ww. wydarzeniach. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednak czasami konieczne w celu uczestnictwa w wydarzeniu. 

Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia i rozliczenia 
wydarzenia oraz przez 3 lata od jego zakończenia, w celu 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 lub 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 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. 
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 
  

mailto:sekretariat@pbw.gda.pl
mailto:iod@pbw.gda.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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UCZESTNICY WYDARZEŃ W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH ORAZ ICH RODZICE 
LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI 

Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 
oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, e-mail: info@pomorskie.eu. 

Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 
kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pomorskie.eu. 

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w wydarzeniach takich jak: 
konferencje, szkolenia, warsztaty lub spotkania autorskie, w ramach projektów unijnych. 

Podstawa przetwarzania danych 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli 
zgoda, wyrażona przez świadome uczestnictwo w projekcie. Podanie danych jest dobrowolne, 
jednak czasami konieczne w celu uczestnictwa w projekcie. 

Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia i rozliczenia 
wydarzenia oraz przez 3 lata od jego zakończenia, w celu 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 lub 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 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. 
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 
  

mailto:info@pomorskie.eu
mailto:iod@pomorskie.eu
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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OSOBY SKŁADAJĄCE SKARGĘ LUB WNIOSEK 

Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 
oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku ul. 
Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl. 

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

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

Podstawa przetwarzania danych 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c) RODO, 
w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków. 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 lub 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 
  

mailto:sekretariat@pbw.gda.pl
mailto:iod@pbw.gda.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl


6 / 10 

KANDYDACI DO PRACY 

Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 
oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku ul. 
Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl. 

Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pbw.gda.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, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. 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 7 miesięcy 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 lub 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. 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 
  

mailto:sekretariat@pbw.gda.pl
mailto:iod@pbw.gda.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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PRACOWNICY 

Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 
oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku ul. 
Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl. 

Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pbw.gda.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, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. 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 lub 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. 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 
  

mailto:sekretariat@pbw.gda.pl
mailto:iod@pbw.gda.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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ZLECENIOBIORCY 

Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 
oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku ul. 
Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl. 

Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pbw.gda.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 lub 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 
  

mailto:sekretariat@pbw.gda.pl
mailto:iod@pbw.gda.pl
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OSOBY ZAPISUJĄCE SIĘ DO NEWSLETTERA ORAZ PODAJĄCE DANE W 
FORMULARZU KONTAKTOWYM 

Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 
oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku ul. 
Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl. 

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

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest informowanie o tym, co dzieje się w naszej 
bibliotece, dostarczenie informacji o nowych nabytkach, wydarzeniach, zmianach godzin pracy 
oraz możliwość odpowiedzi na Państwa pytania. 

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 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 lub 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). 
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Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 
oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku ul. 
Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl. 

Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pbw.gda.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 oraz 
Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875 w sekcji: Retencja 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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