
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie 
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 
przys uguj cych Pani/Panu prawach z tym zwi zanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespó  Szkó  Technicznych i Ogólnokszta cych  
Nr 4 im. Marii Sk odowskiej-Curie w om y, ul. Zielona 21, 18-400 om a, tel. 86 216 52 18 - 
reprezentowany przez Dyrektora ZSTiO nr4 w om y. 

2.  Je li ma Pani/Pan pytania dotycz ce sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie 
dzia ania Zespo u Szkó  Technicznych i Ogólnokszta cych Nr 4, a tak e przys uguj cych uprawnie , 
mo e si  Pani/Pan skontaktowa  si  z Inspektorem Ochrony Danych za pomoc  adresu email: 
korzuch@infoic.pl. 

3.  Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowi zuj cych 
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s  w celu/celach: 
a)    wype nienia obowi zków prawnych ci cych na Zespole Szkó  Technicznych i Ogólnokszta cych  
Nr 4 w om y ; 
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami;                                                                                              
c)    w pozosta ych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s  wy cznie na podstawie 
wcze niej udzielonej zgody w zakresie i celu okre lonym w tre ci zgody. 

5. W zwi zku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mog  by : 
a)    organy w adzy publicznej oraz podmioty wykonuj ce zadania publiczne lub dzia aj ce na zlecenie 
organów w adzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj  z przepisów powszechnie 
obowi zuj cego prawa; 
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych  przetwarzaj  
dane osobowe, dla których Administratorem jest Zespó  Szkó  Technicznych i Ogólnokszta cych Nr 4. 

6. Pani/Pana dane osobowe b  przechowywane przez okres niezb dny do realizacji celów okre lonych 
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowi zuj cego prawa. 

7. Administrator danych zapewnia Pani/Panu realizacj  uprawnie  wynikaj cych z Rozporz dzenia, tzn. 
umo liwia dost p do danych osobowych i ich poprawianie, sprostowanie, danie ograniczenia 
przetwarzania, danie realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz usuni cia danych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si  na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys uguje Pani/Panu prawo do cofni cia tej 
zgody w dowolnym momencie. Cofni cie to nie ma wp ywu na zgodno  przetwarzania, którego  dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofni ciem. 

9. Je eli uwa aj  Pa stwo, e dane osobowe s  przetwarzane w sprzeczno ci z obowi zuj cym prawem, 
mo na wnie  skarg  do organu nadzorczego - Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest obowi zkowe, w sytuacji gdy przes ank  
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi dzy stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mog  by  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie b  profilowane. 

         


