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Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Zgierzu 

z dnia 30 marca 2021 r. 

 
 
 
Podstawa prawna:  
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700). 
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565, 2023, 2369, 
z 2021 r. poz. 72). 
3.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450). 
 

 
  
I. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.  

 
 
 

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, osoba która otrzymała świadectwo, może wystąpić do 
dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Wniosek o wydanie 
duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.  

 
2. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pismem poleconym, e-pupem lub pocztą 

elektroniczną w postaci scanu wniosku opatrzonym podpisem na adres: Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Jana Niepokoja w ul. Łódzka 2, 95-100 Zgierz; mail: sp4@miasto.zgierz.pl .  

 
3. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej 

od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł. Opłatę należy dokonać na konto szkoły nr 65 8783 0004 
0021 6397 2000  0002 z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie duplikatu świadectwa 
Pana/Pani ……….”. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.  

 
4. Duplikat świadectwa wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału 

świadectwa, a w sytuacji braku takiego druku, na formularzu zgodnym z treścią oryginału 
świadectwa.  

 
5. Termin wykonania duplikatu – do 14 dni od dnia wpływu wniosku.  
 
6. Wystawiony duplikat należy odebrać osobiście. Tożsamość osoby odbierającej duplikat świadectwa 

stwierdza się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość. W szczególnym przypadku, duplikat może być przesłany na wskazany we wniosku 
adres listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

 
 
 
II. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej  
 
 
 
1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu ucznia do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie 

pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska, zmiany druku 

mailto:sp4@miasto.zgierz.pl


Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych i kart 
rowerowych w Szkole Podstawowej nr 4 im Jana Niepokoja w Zgierzu. 

 

2 | S t r o n a  
 

legitymacji). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument 
potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się wtedy, gdy 
oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.  

 
2. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej,  rodzic ucznia niepełnoletniego może wystąpić 

do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej 
szkoły ( www.sp4@miasto.zgierz.pl).  

 
3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz potwierdzenie 

dokonania opłaty skarbowej  - za  poświadczenie własnoręczności podpisu - 9,00 zł. Opłatę należy 
dokonać na konto szkoły nr 65 8783 0004 0021 6397 2000  0002 z dopiskiem: „Opłata skarbowa 
za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej ucznia kl….”. Do wniosku należy dołączyć dowód 
uiszczenia opłaty 

  
4. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dn .  
 
5. Z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał legitymacji. W przypadku odnalezienia 

utraconego oryginału należy go zwrócić do sekretariatu szkoły.  
 
6. Odbiór duplikatu legitymacji potwierdza podpisem uczeń w „Rejestrze wydanych legitymacji” lub 

rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia.  
 
 
III. Zasady wydawania duplikatów kart rowerowych.  

 
 
 

1. Pierwsza karta rowerowa  wydawana jest nieodpłatnie.  Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał 
ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.  

 
2. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej,  rodzic ucznia niepełnoletniego może wystąpić do 

dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu karty rowerowej zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej 
szkoły ( www.sp4@miasto.zgierz.pl).  

 
3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz potwierdzenie 

dokonania opłaty skarbowej  - za  poświadczenie własnoręczności podpisu -. 9,00 zł. Opłatę 
należy dokonać na konto szkoły nr 65 8783 0004 0021 6397 2000  0002 z dopiskiem: „Opłata 
skarbowa za wydanie duplikatu karty rowerowej ucznia kl….”. Do wniosku należy dołączyć dowód 
uiszczenia opłaty 

  
4. Termin wykonania duplikatu karty rowerowej  do 7 dni .  
 
5. Z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał karty rowerowej. W przypadku odnalezienia 

utraconego oryginału należy go zwrócić do sekretariatu szkoły.  
 
6. Odbiór duplikatu legitymacji potwierdza podpisem uczeń w „Rejestrze wydanych kart 

rowerowych” lub rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia.  
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Załącznik nr 1 do Procedur wydawania  

duplikatów w SP4 w Zgierzu  
 

  ……………..………………….......  
 (miejscowość, data) 

  
                       (imię) 

 
 (nazwisko) 

 
.................................................... 
 
.................................................... 
        (adres do korespondencji) 

 
tel.  ......................................                                Szkołą Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoja 
                                                                                                    w Zgierzu 
                                                                                 ul. Łódzka 2 
                                                                                  95-100 Zgierz 
 
 
Proszę o wydanie duplikatu  .................................................................................................................................... 
                             (*świadectwa szkolnego, *ukończenia szkoły podstawowej w szkole) 
 

wystawionego w.................................... roku.  
 
 

................................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wraz z adresem szkoły) 

 
……….…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

(imię/imiona i nazwisko osoby, na którą wystawiono oryginał świadectwa) 

 
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(data i miejsce urodzenia) 

 
Wnioskuję o wydanie duplikatu z powodu ............................................................................................................ 
                                                                
................................................................................................................................................................................... 

(okoliczności utraty oryginału świadectwa np. zniszczenie, zagubienie) 

 
 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 
zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich 
danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych  
było dobrowolne 

 
 
 

 
 
                                 ....................................................................... 

                                  ( czytelny podpis ) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego – wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i kart 
rowerowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoja 

z siedzibą w Zgierzu, ul. Łódzka 2, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: sp4@miasto.zgierz.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej. 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: 

1. W celu realizacji zadań szkoły na rzecz uczniów, wymagających Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. A RODO). Zgodę może 
Pani/Pan wyrazić lub odmówić jej wyrażenia. 

2. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. B, art.9. Ust.2 lit. C, e, f, h, art.10 RODO); 
3. W celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. E, art.9. Ust.2 lit. G, h, j RODO); 
4. W celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z 

art.6 ust.1 lit. B RODO). 
5. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na 
podstawie wskazanych w pkt.3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją 
ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

3. Okres przechowywania danych. 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres: 

1. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofa Pani/Pan swoją zgodę lub ustalimy, że się 
zdezaktualizowały 

2. Dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane 
przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy. 

3. Dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą 
do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte. 

4. Dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą 
przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego. 

5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym 
naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3. Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
4. Przenoszenia danych; 
5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. 
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Załącznik nr 2 do Procedur wydawania  

duplikatów w SP4 w Zgierzu  

 
 
 

.........................................................................    Zgierz dn. ............................................. 
  (imię i nazwisko)     

 
.........................................................................    Dyrektor   

(adres zamieszkania) Szkoły Podstawowej nr  4 im. Jana 
Niepokoja   w Zgierzu 

......................................................................... 
          (telefon kontaktowy) 
 
 
 
 
 
 

Zwracam się  z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla mojego syna/córki 

 
   .................................................................................................................................... ur. ............................................... 

 
      nr pesel dziecka:  

           

 
 

Zamieszkałego  .................................................................................................................................................................... 
 
 

    Z powodu ........................................................................................................................................................................ 

 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

 
ZAŁĄCZNIKI  

1. BANKOWY DOWÓD DOKONANEJ WPŁATY ZA DUPLIKAT 

2. ZDJĘCIE  35X45 

 
................................................................................ 

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
 

ADNOTACJE: 
 
DUPLITAT legitymacji uczniowskiej wydano: : 
 

 

• DNIA ..................................................... 

 

• UCZNIOWI  ........................................... 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego – wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i kart 
rowerowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoja 

z siedzibą w Zgierzu, ul. Łódzka 2, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: sp4@miasto.zgierz.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej. 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: 

6. W celu realizacji zadań szkoły na rzecz uczniów, wymagających Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. A RODO). Zgodę może 
Pani/Pan wyrazić lub odmówić jej wyrażenia. 

7. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. B, art.9. Ust.2 lit. C, e, f, h, art.10 RODO); 
8. W celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. E, art.9. Ust.2 lit. G, h, j RODO); 
9. W celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z 

art.6 ust.1 lit. B RODO). 
10. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na 
podstawie wskazanych w pkt.3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją 
ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. Okres przechowywania danych. 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres: 

6. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofa Pani/Pan swoją zgodę lub ustalimy, że się 
zdezaktualizowały 

7. Dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane 
przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy. 

8. Dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą 
do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte. 

9. Dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą 
przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego. 

10. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym 
naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

6. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
7. Sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
8. Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
9. Przenoszenia danych; 
10. Wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. 
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Załącznik nr 3 do Procedur wydawania  
duplikatów w SP4 w Zgierzu  

 
 

.........................................................................    Zgierz dn. ............................................. 
  (imię i nazwisko)     

 
.........................................................................    Dyrektor   

(adres zamieszkania) Szkoły Podstawowej nr  4 im. Jana 
Niepokoja   w Zgierzu 

......................................................................... 
          (telefon kontaktowy) 
 
 
 
 
 
 

Zwracam się  z prośbą o wydanie duplikatu karty rowerowej dla mojego syna/córki 

 
   .................................................................................................................................... ur. ............................................... 

 
      nr pesel dziecka:  

           

 
 

Zamieszkałego/łej  .................................................................................................................................................................... 
 
 

    Z powodu ........................................................................................................................................................................ 

 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

 
ZAŁĄCZNIKI  
1. BANKOWY DOWÓD DOKONANEJ WPŁATY ZA DUPLIKAT 

2. ZDJĘCIE  35X45 

 
................................................................................ 

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
 

ADNOTACJE: 
 
DUPLITAT karty rowerowej wydano: : 
 

 

• DNIA ..................................................... 

 

• UCZNIOWI  ........................................... 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Treść wypełniania obowiązku informacyjnego – wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i kart 

rowerowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy: 

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoja 

z siedzibą w Zgierzu, ul. Łódzka 2, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: sp4@miasto.zgierz.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej. 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: 

11. W celu realizacji zadań szkoły na rzecz uczniów, wymagających Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. A RODO). Zgodę może 
Pani/Pan wyrazić lub odmówić jej wyrażenia. 

12. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. B, art.9. Ust.2 lit. C, e, f, h, art.10 RODO); 
13. W celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. E, art.9. Ust.2 lit. G, h, j RODO); 
14. W celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z 

art.6 ust.1 lit. B RODO). 
15. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na 
podstawie wskazanych w pkt.3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją 
ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Okres przechowywania danych. 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres: 

11. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofa Pani/Pan swoją zgodę lub ustalimy, że się 
zdezaktualizowały 

12. Dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane 
przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy. 

13. Dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą 
do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte. 

14. Dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą 
przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego. 

15. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym 
naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

11. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
12. Sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
13. Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
14. Przenoszenia danych; 
15. Wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. 
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