
Postanowienia dotyczące obowiązków wynikających z RODO 
 

Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie, reprezentowany przez 
dyrektora. 
 
Inspektor ochrony danych 
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony 
danych poprzez adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl 
 
Cel i podstawa przetwarzania oraz okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
i będą przechowywane do czasu realizacji wskazanych celów oraz zgodnie z prawem. 
  
Odbiorcy danych osobowych 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których 
Administratorem jest Pałac Młodzieży w Warszawie, takie jak podmioty świadczące usługi prawne, 
dostawcy usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności. 

 
Prawa osób, których dane dotyczą  
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych; 
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.  

 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.  
 
Powierzenie przetwarzania danych  
Porozumienie, które uzupełnia niniejszy załącznik, zwana dalej porozumieniem wiąże się z przekazaniem 
Przetwarzającemu danych osobowych w postaci:  imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail rodzica oraz imię, 
nazwisko, data urodzenia i pesel dziecka. 
W celu wykonania umowy podstawowej, stosuje się następujące zasady przetwarzania i ochrony danych 

osobowych: 
1) Przetwarzający zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie 

z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 
osobowych.  

2) Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych podczas realizacji 
porozumienia, tylko w jego zakresie oraz do niewykorzystywania danych osobowych w celach 
niezwiązanych z wykonywaniem porozumienia. 

3) Przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji porozumienia 
do zabezpieczenia danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, zgodnie z art. 32 RODO. 

4) Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będzie miał 
dostęp w związku z wykonywaniem porozumienia, zarówno w trakcie trwania porozumienia jak i po jego  
wygaśnięciu lub rozwiązaniu zgodnie z art. 28 ust.3, lit. a, b RODO.  

5) Przetwarzający może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w 
celu wykonania porozumienia oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Administratora danych osobowych. 
Zgoda Administratora musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

6) Przetwarzający zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji porozumienia 
oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

Po zakończeniu porozumienia Przetwarzający jest zobowiązany, zgodnie z decyzją Administratora, do zwrócenia 
powierzonych danych osobowych lub ich usunięcia, chyba że obowiązek przechowywania danych wynika 
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
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