
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ  

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, przy ulicy 

Podlesie 92, [32-641] Przeciszów reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt z Administratorem: 

telefoniczny pod nr +48 [33] 841-33-28 lub e-mail: sekretariat@sp2przeciszow.pl  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: 

iod.oswiata@przeciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „dla IOD”.  

3.  Dane osobowe podane przez Panią/Pana przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przez 

Panią/Pana (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) polegającej na wyraźnym działaniu nawiązania kontaktu  

z administratorem (pracownikami administratora). Dalej Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie 

uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu dokumentowania (archiwizowania) 

przebiegu i wymiany korespondencji pomiędzy jej stronami i w celu ustalenia, dochodzenia lub brony przed 

ewentualnymi roszczeniami. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu prowadzonej korespondencji drogą elektroniczną, 

a następnie będą archiwizowane nie dłużej niż przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

odbyła się ostatnia wymiana korespondencji  i ustał cel przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku danych pozyskanych 

podczas rozmowy telefonicznej po ustaniu celu dane będą od razu niszczone chyba, że nastąpi zmiana celu 

i podstawy prawnej przetwarzania tych danych osobowych o czym administrator jest zobowiązany 

poinformować osobę, której dane przetwarza. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi na 

podstawie umów powierzenia przetwarzania danych w szczególności firma świadcząca usługi hostingowe, 

IT, firma świadcząca pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz inni odbiorcy legitymujący się 

interesem prawnym w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. 

7. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania, a także 

prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. 

Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. Niektóre z tych praw mogą podlegać ograniczeniom wynikających z innych 

przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora. 

W celu zgłoszenia realizacji swoich praw może Pani/Pan opracować własne pismo (wniosek) lub skorzystać  

z gotowych wniosków dostępnych na stronie internetowej szkoły w zakładce RODO - „WNIOSKI - Prawa osób”, 

które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres iod.oswiata@przeciszow.pl lub przesłać listownie 

czy dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny Administratora podany w punkcie 1 z dopiskiem „dla 

IOD”. O realizację swoich praw może Pani/Pan również wnosić prośbę do Administratora w formie ustnej. 

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 

niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skierowania 

korespondencji i podjęcia przez pracownika podmiotu komunikacji (odniesienia się do treści/przetworzenia 

wiadomości) i udzielenia odpowiedzi, skontaktowania się. Brak podania przez Panią/Pana danych 

osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu. 
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