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Zgłobień, 25.05.2018 r.  

 
Szanowni Państwo! 

 
 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (najczęściej określane jako RODO).  

 Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w 

całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów 

o ich prawach. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do 

organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej 

Rozporządzeniem, informuję, iż: 

1. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub 

statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie 
udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym 

przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej 
zgody. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego. 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa 
w punkcie 1 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być 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. 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą. 
5. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 
6. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą profilowane. 

7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z 
przepisów prawa. 
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8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z 

prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania 
zgody. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

DYREKTOR SZKOŁY  

/-/ mgr Bartłomiej Wisz  


