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            Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Podstawa 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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, niniejszy 

dokument jest dopełnieniem obowiązku informatycznego o przetwarzaniu danych osobowych. 

2. Kto jest Administratorem danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im Stanisława 

Mikołajczyka w Gniezno. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, 

możesz skontaktować się z nami telefonicznie ( 061-426-20-73), mailowo (zsp1gniezno@wp.pl) lub 

osobiście pod powyższym adresem: 62-200 Gniezno ul. Sobieskiego 20. 

3. Cel przetwarzania danych osobowych 

Po co i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe są przetwarzane: 

- do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych  (Art. 6 ust. 1 pkt. C  

RODO); 

- dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), polegającego na 

ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami. 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora 

usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych(Art. 

28 ust. 1 pkt. g RODO). 

5. Udostępnianie danych osobowych 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane mogą zostać udostępnione:  

- podmiotom, które tworzą oraz serwisują nasze systemy informatyczne.  

6. Przekazywanie danych do państw trzecich 

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich. 

7. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Prawo dostępu do danych 

Możesz zażądać abyśmy udzielili Tobie: 

-  informacji o tym czy i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane;  

- dostępu do Twoich danych. 

Masz prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w celach dodatkowych w całości lub w wybranym przez 

Ciebie zakresie w każdym czasie oraz w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób; 

- ograniczenia przetwarzania swoich danych jeśli uważasz, że Twoje dane, które przetwarzamy  

są nieprawidłowe lub uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, 

abyśmy je usuwali, lub dane które przetwarzamy są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia albo 

obrony roszczeń i nie chcesz, abyśmy je usuwali - możesz zażądać ograniczenia przetwarzania; 

- wglądu i informacji o Danych, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo 

do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                         

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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