
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. L119/1) (zwane „RODO”) informuję, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej reprezentowane 
przez Dyrektora, ul. 3 Maja 7, 43-200 Pszczyna. 

2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@popppszczyna.pl  lub pisemnie 
na adres siedziby administratora.  

3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu 
uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pze-pszczyna.pl. 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów 
oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie określonym 
w przepisach prawa: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 po 1481 ze zm.), ustawa 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), ustawa z dnia 15 kwietnia 2017 r. 

o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U.2019 poz 1942 ze zm.), inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące 

realizacja zadań ogniska pracy pozaszkolnej. 

- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody 
w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o cofnięcie zgody można 
kierować na adres email biuro@popppszczyna.pl lub pisemnie na adres Administratora.   

6.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. 

7.Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają 
dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej reprezentowane przez 
Dyrektora. 

8.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

- prawo dostępu do danych osobowych, 

- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 

- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane 
są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana 
szczególną sytuację – w przypadkach, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie usprawiedliwionego 
interesu Administratora, 

- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych; prawo do 
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana 
zgody. 
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9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

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.Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

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

12.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania. 


