Klauzula informacyjna do decyzji administracyjnych wydawanych
w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych
osobowych, jest Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie, os. Wzgórze 56,
27-530 Ożarów, nr tel. 15 861 18 01, e-mail: ozarow@poczta.onet.pl.
Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pisząc na adres email: iod@arx.net.pl lub na adres korespondencyjny szkoły.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych do
ich odbioru na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminem archiwizacji dokumentów określonymi przez
ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest niezbędne do wydania decyzji, ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości wydania decyzji.
Informacje o profilowaniu
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Oznacza to, że nie są wykorzystywane systemy
informatyczne, które gromadziłyby informacje na Państwa temat, a następnie samodzielnie,
automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne
lub mogłyby w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

