
  

„EXPERYMENT w szkole” 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 
 

Administrator danych: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest 
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni,  
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia  (dalej: CNE).  
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o 
kontakt z Inspektorem ochrony danych: 
iod@experyment.gdynia.pl,  
tel. 58 72 73 985, kom. 500-472-830 
 
Zakres danych i cele przetwarzania: 
 
 Rezerwacja zajęć i kontakt w celu przekazania 

materiałów oraz ustalenia sposobu przygotowania 
do zajęć: imię, nazwisko, adres e-mailowy, numer 
telefonu nauczyciela. 
 

 Płatność online: imię, nazwisko osoby składającej 
zamówienie, adres e-mail. 
 

 Wystawienie faktury: imię i nazwisko lub nazwa 
podatnika i nabywcy towarów i usług, adres (numer 
domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), 
numer NIP, (w przypadku kontrahentów 
zagranicznych odpowiednie oznaczenie). 
 

Podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych: 

CNE przetwarza Twoje dane na podstawie: 

Dla rezerwacji i płatności: 

 art 6 ust 1 lit. b RODO – realizacja umowy której 
stroną jest osoba której dane dotyczą.  

Dla wystawienia faktury: 

 art 6 ust 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do realizacji obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze – Ustawa o 
podatku VAT.  

Okres przechowywania danych: 

Dane przechowywane są przez okres 3 lat od daty 
realizacji usługi.  

Przechowywanie danych dotyczących sprzedaży dla 
której wystawiono fakturę VAT - 6 lat od zakończenia 
roku kalendarzowego w którym dokonano sprzedaży. 

W sprawach związanych z usunięciem danych z 
systemu serwisie prosimy o kontakt z inspektorem 
ochrony danych: iod@experyment.gdynia.pl. 

Ujawnianie / Przekazywanie danych: 

Zbierane dane ujawniamy wyłącznie podmiotom 
przetwarzającym dane w imieniu CNE, 
wspomagającym nas W realizacji określonych celów 
przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do 
przetwarzania powierzonych danych w celach 
marketingowych. Dane udostępniamy: 

 Podmiotom współpracującym z cne w zakresie 
obsługi informatycznej - (serwis sprzedaży 
biletów, serwer poczty elektronicznej); 

 Podmiotom świadczącym 
usługi pomocy prawnej; 

 Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą 
np. PayU (w zakresie niezbędnym do obsługi 
płatności). 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy: 

Zebrane dane nie są przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy 
 

Automatyczne podejmowanie decyzji 

Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

Prawa jakie Ci przysługują:  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przysługuje Ci: 

 Prawo uzyskania dostępu do danych osobowych 
oraz otrzymania kopii. 
 

 Prawo do żądania sprostowania danych, jeżeli  
są nieprawidłowe, oraz żądania uzupełnienia 
danych. 
 

 Prawo żądania usunięcia danych w przypadku gdy: 
są one już zbędne do osiągniecia celu w jakim 
zostały zebrane, lub gdy uznasz że przetwarzane 
były w sposób niezgodny z przepisami.  
 

 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 
(zatrzymania wszystkich operacji przetwarzania) w 
przypadku gdy kwestionujesz prawidłowość danych 
(na czas konieczny do sprawdzenia danych), lub, 
gdy uznasz, że Twoje dane przetwarzane były w 
sposób niezgodny z przepisami, ale sprzeciwiasz się 
ich usunięciu. 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy 
napisać do Inspektora ochrony danych CNE 
(iod@experyment.gdynia.pl), który skontaktuje się 
z Tobą w celu realizacji wniosku. 

 

Skarga 

Jeżeli uznasz, że w procesie przetwarzania danych 
osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów 
prawa przysuguje Ci prawo wniesienia  skargi do  

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 

https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

