
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (UNICEF) 

I. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w celu uczestnictwa dzieci                                 

w działaniach UNICEF - „działanie realizowane na mocy partnerstwa pomiędzy UNICEF a 
Gminą Miasta Sopotu w zakresie zapewnienia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z kryzysem ukraińskim” (dzieci-
uchodźców i dzieci w obszarze ochrony, zdrowia, edukacji, opieki społecznej, rozwoju 
młodzieży, itp.)  w Sopocie finansowanych przez „UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych 

na rzecz Dzieci”, są:  
1. Prezydent Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. T. Kościuszki 25/27, e-mail: kancelaria@sopot.pl, 

tel.: +48 58 52 13 751; 

2. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie, 81-704 

Sopot, ul. T. Kościuszki 22-24, e-mail: cku@ckusopot.pl, tel.: +48 58 551 17 13; 

3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, 81-835 Sopot, ul. Kolejowa 14,             

e-mail: mops@mopssopot.pl, tel.: +48 58 551 17 10; 

4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji w Sopocie, 81-731 Sopot, ul. Bitwy pod 

Płowcami 67c, e-mail: biuro@mosir.sopot.pl, tel.: +48 58 550 12 15; 

5. Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Sopocie, ul. Armii Krajowej 58,  81-843 Sopot oraz Filia Nr 1 ul. 

Kasprowicza 1 81-852 Sopot, e-mail: przedszkole1sopot@wp.pl, tel.: +48 58 551 14 43; 

6. Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy, ul. 23-go Marca 88/90, 81-820 Sopot, e-mail: 

przedszkole2@sopot.pl, tel.: +48 58 551 67 31;  

7. Dyrektor Przedszkola Nr 4 "Nad Potokiem", ul. Obodrzyców 20, 81-812 Sopot, e-mail: 

przedszkole4@sopot.pl, tel.: +48 58 551 40 28; 

8. Dyrektor Przedszkola Nr 5, ul. J. J. Haffnera 72, 81-715  Sopot, e-mail: przedszkole5@sopot.pl, 

tel.: +48 58 551 16 12; 

9. Dyrektor Przedszkola Nr 8, ul. ul. Jana z Kolna 3, 81-746  Sopot, e-mail: przedszkole8@sopot.pl, 

tel.: +48  58 551-14-70; 

10. Dyrektor Przedszkola Nr 10, ul. Kościuszki 31, 81-704 Sopot, e-mail: przedszkole10@sopot.pl, 

tel.: +48 58 551-17-44; 

11. Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12, ul. Oskara Kolberga 8                                      

81-881 Sopot, e-mail:  przedszkole12@sopot.pl, tel.: +48 58 551 90 97; 

12. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej, ul. Armii 

Krajowej 50/54, 81-843 Sopot, e-mail: sekretariat@sp1sopot.eu, tel.: +48 58 551-38-24; 

13. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 7 im. Tadeusza Kościuszki, ul. 

Haffnera 55, 81-715 Sopot, e-mail: sekretariat@sp7.sopot.pl, tel.: +48  58 551 01 11; 

14. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Jana Matejki, ul. Golca 3, 

81-743 Sopot, e-mail: zielonaosemka@wp.pl, tel.: +48 58 551 35 37; 

15. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 im. Gen. Władysława 

Sikorskiego, ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot, e-mail: sp9@sp9.edu.pl, tel.: +48 58 551 90 96; 

16. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. M. 

Skłodowskiej – Curie, ul. Książąt Pomorskich 16-18, 81-749 Sopot, e-mail: szkola@1losopot.pl, 

tel.: +48 58 551 14 93; 

17. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, Al. Niepodległości 751, 81-

838 Sopot , e-mail: lo2@sopot.pl, tel.: +48 58 551 11 84; 

18. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej, ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot, 

e-mail:  sekretariat@3lo.sopot.pl, tel.: +48 58 550 69 81; 

19. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Technikum Nr 1 im. Danuty Siedzikówny "INKI", Szkoła 

Policealna Nr 1 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. Danuty Siedzikówny "INKI”, ul. Wejherowska 

1, 81-814 Sopot, e-mail: sekretariat@zstsopot.pl, tel.: +48 58 551 11 92; 
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20. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, Al. Niepodległości 763, 81-838 Sopot, e-mail: 

mdk@sopot.pl, tel.: +48 58 551 41 31; 

21. Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, ul. Władysława IV 23/25, 81-742 Sopot, e-

mail: ppp@poradniasopot.pl, tel.: +48 58 551 51 33; 

22. Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki, Pl. Zdrojowy 2, 81-720 Sopot, e-mail: sekretariat@pgs.pl, 

tel.: +48 58 551 06 21; 

23. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie im. Józefa Wybickiego w Sopocie, Ul. Goyki 

1, 81-715 Sopot, e-mail: mbp@mbp.sopot.pl, tel. +48 58 550 08 92; 

24. Dyrektor Muzeum Sopotu, ul. Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: 

sekretariat@muzeumsopotu.pl, tel. +48 58 551 22 66; 

25. Dyrektor Żłobka „Puchatek”, ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot, e-mail: 

biuro@zlobekpuchatek.pl, tel.:+48 58 58 551 03 81; Filia nr 1 ul. Obodrzyców 18, 81-812 Sopot, 

e-mail: filia1@zlobekpuchatek.pl, tel.: +48 505 984 206; 

II. Każdy z Współadministratoró (wymienionych w pkt I)powołał inspektora ochrony danych,                

z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych: 

1. e-mail: iod@sopot.pl lub na adres siedziby Współadministratora (pkt I podpunkt 1)  
2. e-mail: rodo@ckusopot.pl lub na adres siedziby Współadministratora (pkt I 

podpunkty 2, 5-21)  
3. e-mail: iod@mopssopot.pl lub na adres siedziby Współadministratora (pkt I podpunkt 

3)  
4. e-mail: iod@mosir.sopot.pl lub na adres siedziby Współadministratora (pkt I 

podpunkt 4)  
5. e-mail: iod@pgs.pl lub na adres siedziby Współadministratora (pkt I podpunkt 22)  
6. e-mail: mbp@mbp.sopot.pl lub na adres siedziby Współadministratora (pkt I 

podpunkt 23)  
7. e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl lub na adres siedziby Współadministratora 

(pkt I podpunkt 24)  
8. e-mail: biuro@rolewicz.com.pl lub na adres siedziby Współadministratora ( pkt I 

podpunkt  25);  

III. Współadministratorzy będą  przetwarzać dane osobowe w celu uczestnictwa dzieci w 

działaniach UNICEF- „działanie realizowane na mocy partnerstwa pomiędzy UNICEF a Gminą 
Miasta Sopotu w zakresie zapewnienia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z kryzysem ukraińskim” (dzieci-
uchodźców i dzieci w obszarze ochrony, zdrowia, edukacji, opieki społecznej, rozwoju 
młodzieży, itp.)  w Sopocie finansowanych przez „UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych 

na rzecz Dzieci”; 
IV. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e 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) w związku z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności  ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
oraz ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym. Dane osobowe odbiorców wsparcia w postaci wizerunku 
będziemy przetwarzać na podstawie odrębnie wyrażonej przez te osoby zgody w związku z 
art. 6 ust.1 lit. a  RODO; 

V. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: przedstawiciele „UNICEF – Fundusz Narodów 

Zjednoczonych na rzecz Dzieci”, upoważnieni pracownicy Współadministratorów, podmioty 
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uprawnione przepisami prawa, podmioty świadczące usługi z zakresu serwisu i asysty 

technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych u Współadministratorów, 

firmy świadczące usługi w zakresie obsługi serwisowej oficjalnych stron internetowych 

Współadministratorów, dostawcy wykorzystywanych przez Współadministratorów portali 

społecznościowych oraz operator pocztowy, z którym zawarta została umowa na świadczenie 

usług pocztowych i kurierskich przez Współadministratorów; 

VI. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Możemy przekazywać 

Państwa dane osobowe do UNICEF w innych krajach, gdy zapewnią one odpowiednie 

zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą zapewnione skuteczne środki ochrony prawnej 

danych osobowych – zgodnie z Rozdziałem V RODO; 

W związku z możliwością publikacji danych osobowych oraz wizerunku na oficjalnych kontach 

w mediach społecznościowych Współadministratorów, takimi jak Facebook, YouTube, 

Instagram dane mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują 

odmienne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które mogą nie zapewniać 

dostatecznego poziomu ochrony. Więcej, na temat zasad przetwarzania danych osobowych,                                                                              

w wykorzystywanych mediach społecznościowych, można dowiedzieć się z polityk prywatności 

zamieszczonych w serwisach; 

VII. Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu                                  

o otrzymane dane osobowe; 

VIII. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia 

celu, w jakim zostały zebrane, a także w celach archiwalnych, w których wymagają tego 

przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych t.j. przez okres 5 lat; 

IX. Zgodnie z „RODO” mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub 

nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

X. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w każdej chwili 

wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody 

udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z 

obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

XI. Współadministratorzy informują również, iż na podstawie art. 77 „RODO” ma Pani/Pan 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 

Warszawa,                         ul. Stawki 2, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

XII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe 

uzyskanie wsparcia. 

 

 

 

 


