
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO): 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie 

zwany dalej Administratorem. 

Dane kontaktowe: 

ul. Słoneczna 2 

82-500 Kwidzyn 

tel.: 55 645 19 19 

e-mail: wyspian@2lo-kwidzyn.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Czarnobaj 

Dane kontaktowe: e-mail – iod@e-atc.pl, tel. 602 255 075 
3. Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b, 

RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych 

obowiązków. 

4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania 

zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę 

może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres 

korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie 

do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy obowiązującego 

prawa. 

8. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

podmiotom świadczącym usługi finansowo – księgowe na rzecz Administratora, tj. Powiatowy Zespół 

Ekonomiczno – Administracyjny w Kwidzynie. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w obowiązkowym okresie, ustalanym zgodnie z Instrukcją 

Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i Instrukcją działalności składnicy akt. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poddawane 

profilowaniu.

 


