
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego 
dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie,

Pietrzyków 49

62-310 Pyzdry

tel: 63-2768001

e-mail: stowarzyszenienaszaszkola@interia.pl

 www:   www.sppietrzykow.szkolna.net

w którego skład wchodzą: Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Pietrzykowie, którego  organem  prowadzącym  jest  Stowarzyszenie  Edukacyjno-  Kulturalno-Turystyczne
„Nasza Szkoła”                       w Pietrzykowie,  REGON: 302054841,  z siedzibą w Pietrzykowie nr 25, 62-310
Pyzdry, reprezentowany przez: Panią Dorotę Kurek- Dyrektor ZS-P w Pietrzykowie.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Dorota Kurek - Prezes Stowarzyszenia ”Nasza Szkoła”.

3. Pani/Pana dane  będą  przetwarzane  w celu realizacji  ustawowych i  statutowych zadań  Zespołu i  nie  będą
udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i  przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej
(czyli okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18.01.2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów akt  oraz  instrukcji  w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Ponadto informuję, że:

• posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia  oraz
ograniczenia przetwarzania,

• posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów,

• przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

• podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkiem  ustawowym.  Każdy  zainteresowany  zobowiązany  jest  do
podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania
danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
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