Załącznik nr 9 do Polityki Ochrony Danych Osobowych i
Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana
dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie
danych osobowych:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, ul. Ratuszowa 2,
39-200 Dębica
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej,
adres e-mail: iod@mzo.edu.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych
umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów,
w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt.4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych są podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów w zakresie i
celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.
10. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.

