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KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

Zgodnie z art. 13 RODO 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” 

lub „RODO” informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców 

Śląskich  z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Kościelna 19 47-220 Kędzierzyn-Koźle, telefon 

kontaktowy: 77 4834185, adres poczty elektronicznej: psp1@kedzierzynkozle.pl 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję 

pełni Pani Agnieszka Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej. 

3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z udzieleniem odpowiedzi na złożony 

przez Państwa wniosek z zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, ponieważ jest to niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego 

z: 

- art. 15 RODO jako prawo dostępu do danych, 

- art. 16 RODO prawo do sprostowania danych, 

- art. 17 RODO prawo do usunięcia danych/prawo do bycia zapomnianym, 

- art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

- art. 20 RODO prawo do przeniesienia danych 

- art. 21 RODO prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych. 

Dane kontaktowe w postaci numeru telefonu będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.                          

a RODO). 

W sytuacji, gdy Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody można ją odwołać                              

w dowolnym momencie składając pisemne oświadczenie u Administratora lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na podany adres e-mail: psp1@kedzierzynkozle.pl.  Powyższe nie wpływa na zgodność                         

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody przed jej 

cofnięciem. 

4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy, a po jej 

zakończeniu zgodnie z symbolem klasyfikacyjnym określonym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011r. Numer telefonu który jest 

daną dobrowolną, będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji sprawy lub do momentu 

wycofania zgody. 

5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na   podstawie 

przepisów prawa, podmioty z którymi współpracuje Administrator:  

- LemaboII Spółka Cywilna ul. Piastowska 6/2 47-220 Kędzierzyn-Koźle(dostawca poczty elektronicznej, 

podmiot zapewniający asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych) 

- Zespół Obsługi i Wychowania ul.Szkolna 15 47-225 Kędzierzyn-Koźle 

- Home.pl ul.Zbożowa 4 70-653 Szczecin (firma hostingowa poczty internetowej) 

- AN-NET Firma Usługowo-Handlowa Artur Nowak ul.Bukowa 20 49-120  Siedliska(podmiot 

zapewniający asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych) 

- Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika Sp. Z o.o. ul. Poezji 16 Gliwice(firma hostingowa 

legitymacji nauczycielskich) 
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- Microsoft.Com Al.Jerozolimskie 195A 02-222 Warszawa(dostawcy systemów informatycznych,obsługa 

poczty elektronicznej). 

6. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne                     

i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych 

odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 

7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane                             

są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych                          

w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

d) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody bez konsekwencji dla 

przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody (art. 7 ust. 

3 RODO). 

8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/y do 

ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku 

o realizację Pani/ Pana praw. Podanie numeru  telefonu jest dobrowolne. 

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

11.  Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i 

nie są poddawane profilowaniu. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em  się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 

         

 

   .……………………………………………………… 

           Data i podpis  

 


