
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Stowarzyszenia

Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
o listownie na podany wyżej adres
o pocztą elektroniczną: zs@zstrzcinica.pl
o telefonicznie: 13 442 90 28
o osobiście w siedzibie administratora.

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Marek Hendzel.
Kontakt e-mail: m.hendzel@zstrzcinica.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące

przetwarzania Państwa danych przez administratora, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań
realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
o organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;

o inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem
przetwarzają dane osobowe

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane

osobowe zostały zebrane, a w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas wynikający z przepisów
ustawy z  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, przez co należy rozumieć

państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
o prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
o prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
o prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  UODO  (na  adres  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym

również w formie profilowania.
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