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OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH  

 
Niniejsza klauzula ma na celu przekazanie informacji, w jaki sposób oraz na jakich zasadach 

przetwarzane są przez nas dane osobowe. Redagując ją uwzględniliśmy wszelkie regulacje prawne 

odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia, w szczególności postanowienia 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 (dalej „RODO”).  

 

I. Czyje dane osobowe są przez nas przetwarzane? 

 

Administrator przetwarza dane osobowe następujących osób:  

• uczniów oraz innych osób fizycznych, których dane zostały przekazane w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą w obszarze prowadzenia Szkół Mistrzostwa 

Sportowego, 

• pracowników oraz zleceniobiorców organu - MG13 sp. z o.o. (nazywana zamiennie 

„Spółką”),  

• kontrahentów (outsourcerów) Spółki, 

• pozostałe osoby, które nie zostały wyżej wymienione. 

 

MG13 sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe w zakresie niezbędnym do spełnienia 

określonego celu ich przetwarzania. MG13 sp. z o.o. może przetwarzać udostępnione 

dane osobowe zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. 

 

 

II. Kto jest administratorem danych osobowych? 

 

Administratorem danych osobowych jest ten podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi 

ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot prowadzący Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego -  MG13 sp. z o.o., Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 5A, 91-859 Łódź, 

widniejący pod numerem NIP 7252011337 oraz REGON 100754428. 
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Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych 

osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Jednocześnie informujemy, iż zasady przetwarzania danych osobowych określonych niniejszym 

dokumentem, są przez nas przestrzegane także w przypadku, gdy Państwa dane osobowe 

zostały nam powierzone przez innych administratorów (w tej sytuacji występujemy jako tzw. 

podmiot przetwarzający).   

 

III. Informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych (IOD) / osoby lub podmiotu 

wyznaczonego przez MG13 sp. z o.o. 

 

Wyznaczyliśmy osobę, z którą możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących 

ochrony danych osobowych. W każdym momencie możecie Państwo skierować zapytanie pod 

adres mailowy: iod@naukasmg.pl lub za pośrednictwem poczty kierując je pod adres siedziby. 

 

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

 

Wszelkie dane osobowe, którymi dysponujemy w naszych bazach, są przez nas przetwarzane 

w następujących celach: 

• w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych – 

podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, w ramach 

którego Spółka przetwarza dane osobowe w zakresie prowadzonej działalności 

dydaktycznej, 

• w celach związanych z wykonaniem innych ciążących na nas obowiązków prawnych – 

podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, 

• w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy – podstawą prawną 

przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest 

niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, 

• w celu dochodzenia swoich roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – 

podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, 

• w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych usług, tzw. marketing bezpośredni– 

podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, 

• w celu prowadzenia z Panem/Panią bieżącej korespondencji - papierowej oraz 

elektronicznej – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, 

mailto:iod@naukasmg.pl
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czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego 

interesu administratora. 

Jednocześnie informujemy, iż zasady przetwarzania danych osobowych opisujemy także w 

poszczególnych klauzulach informacyjnych. Prosimy wybór obszaru, w ramach którego ujawniacie 

Państwo swoje dane osobowe na rzecz Administratora. Klauzule informacyjne RODO dla 

poszczególnych obszarów są dostępne pod adresem: http://szkolagortata.pl/iod.html  

 

V. Udostępnienie danych innym podmiotom 

 

Informujemy, iż Administrator ujawnia Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie upoważnionym 

pracownikom, zleceniobiorcom lub podmiotom współpracującym na podstawie odrębnej umowy. 

Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe także innym jednostkom na podstawie 

odrębnych przepisów prawa.  

 

Państwa dane osobowe możemy powierzyć podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach 

wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych lub realizacji naszych prawnie 

uzasadnionych interesów. W tym celu, na podstawie zawartych umów o powierzenie danych 

osobowych oraz przepisów powszechnie obowiązujących podmioty te mogą przetwarzać 

Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, będących 

przedmiotem wyżej wskazanych umów. Jako administrator Państwa danych osobowych 

zapewniamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych także po stronie podmiotów, 

którym powierzamy Państwa dane osobowe. 

 

Wskazujemy, iż Pana dane osobowe możemy powierzyć podmiotom, z którymi współpracujemy 

w szczególności w następujących obszarach: 

• obszar zarządzania infrastrukturą IT lub jej elementami, w tym ewentualne zarządzanie 

stroną internetową, 

• usługi prawne lub audyty, 

• księgowość oraz archiwizacja dokumentacji, 

• poszczególne podmioty wspierające nas w działalności dydaktycznej. 

Administrator prowadzi rejestr powierzeń przetwarzania danych osobowych. 

 

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich. 

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, 

tj. poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzieje się tak ze 

względu na fakt, iż świadcząc swoje usługi korzystamy z narzędzi Google (Google Adwords, 

Google Analytics, Google Drive). 

 

http://szkolagortata.pl/iod.html


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

DLA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - MG13 SP. Z O.O. 

 4 

Informujemy, iż w każdej z tych sytuacji zawsze stosowane są odpowiednie mechanizmy 

transferu danych osobowych opierających się na decyzji Komisji Europejskiej gwarantującej 

bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w konkretnym kraju lub z zachowaniem tzw. 

standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub innych instrumentów 

prawnych mających na celu zachowanie stosowanych przez nas standardów RODO. 

 

Na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można dowiedzieć się więcej tutaj:  

→ https://policies.google.com/privacy?fg=1  

→ https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008 

 

 

VII. Okres przechowywania danych. 

 

Państwa dane będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji 

wskazanego celu, którym jest: 

- na czas trwania umowy lub na czas wskazany bezpośrednio w jej treści, a także na czas 

niezbędny do wykonania wszelkich rozliczeń z nią związanych, 

- do momentu dochodzenia przez nas wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy lub realizacji 

innego prawnie uzasadnionego interesu administratora, 

- inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania 

ciążących na nas obowiązków prawnych). 

 

W przypadku wystąpienia innych terminów wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych 

niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych), w szczególności terminy 

zobowiązujące do archiwizacji dokumentacji przez określony czas. 

 

Informujemy, iż przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej 

celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem 

przechowywania jest okres dłuższy. 

 

VIII. Prawa dotyczące przetwarzania danych: 

 

Przysługują Państwu następujące prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych takiej jak: 

 

1) Prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii (dostarczymy Państwu 

kopię danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się Państwo do nas o ich udostępnienie).. 

 

2) Prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać od nas 

niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z 

uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia 

https://policies.google.com/privacy?fg=1


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

DLA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - MG13 SP. Z O.O. 

 5 

niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego 

oświadczenia). 

 

3) Prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (mają Państwo prawo zażądać od nas 

niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy: 

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane; 

• wycofacie Państwo zgodę, która jest podstawą przetwarzania przez nas Państwa 

danych; 

• gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie zachodzą żadne 

nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania; dane są przetwarzane 

niezgodne z prawem; 

• dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim. 

 

Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych 

jest niezbędne do: 

• korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, 

• wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa 

europejskiego lub prawa polskiego, 

• do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – macie Państwo prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach: 

• gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający nam 

sprawdzić ich prawidłowość), 

• gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, 

• gdy Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one 

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

• w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy 

prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw 

sprzeciwu). 

 

5) Prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do 

Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego). 

 

6) Prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym 

momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w 
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tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji nie będziemy uprawnieni do przetwarzania 

Państwa danych, chyba że wykażemy istnienie: 

• ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które będą nadrzędne 

wobec Państwa interesów, praw i wolności lub 

• podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń. 

 

IX. Skarga 

 

Jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uważacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych 

narusza przepisy powszechnie obowiązujące. 

Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich 

wątpliwości. 

 

X. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Przysługuje Państwu prawo do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie przez nas 

Państwa danych osobowych poprzez złożenie lub przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na 

przetwarzanie Państwa danych osobowych pod adres Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 5A, 

91-859 Łódź lub na adres e-mail rodo@naukasmg.pl Cofnięcie przez Państwa zgody nie będzie 

miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, 

którego dokonywano na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem.  

 

XI. Informacja o braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym o braku 

profilowania) 

 

Informujemy, iż MG13 sp. z o.o. nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych w celu 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

XII. Informacje dla osób, których dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem 

mediów społecznościowych 

 

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a, 

opublikowały swój komentarz pod postem lub wysłały wiadomość prywatną poprzez portale 

społecznościowe tj. Facebook, Instagram, LinkedIn oraz Twitter. Dane osobowe będą 

gromadzone w celu prowadzenia profilu na portalu społecznościowym celem promowania 

prowadzonej działalności, pozyskiwania klientów oraz w celu udzielania odpowiedzi na pytania 

przesłane w wiadomości prywatnej lub w komentarzu pod postem i prowadzenia z 

użytkownikiem dalszej korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 

ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

mailto:rodo@naukasmg.pl
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uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Dane osobowe gromadzone 

przez Facebook, Instagram, LinkedIn oraz Twitter będą przechowywane zgodnie z regulaminami 

oraz politykami prywatności właściwego portalu społecznościowego. Wszelkie pozostałe 

informacje wskazane w treści klauzuli RODO (za wyjątkiem informacji o celu oraz podstawie 

prawnej przetwarzania, okresów przechowywania innych niż wskazany powyżej, które to stosuje 

się wyłącznie w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie) stosuje się odpowiednio. 

 

Na temat przetwarzania danych osobowych przez Facebook oraz Instagram można dowiedzieć 

się więcej tutaj: 

→ https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

Na temat przetwarzania danych osobowych przez Twitter można dowiedzieć się więcej tutaj: 

→ https://twitter.com/en/privacy 

 

Na temat przetwarzania danych osobowych przez LinkedIn można dowiedzieć się więcej tutaj: 

→ https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy? 

 

 

XIII. Kontakt 

 

Nasze dane kontaktowe to: 

 

MG13 sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 5A, 91-859 Łódź, 

adres mailowy: rodo@naukasmg.pl  

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
mailto:rodo@naukasmg.pl

