
Klauzula informacyjna  

dot. przetwarzania danych osobowych 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie                                            

– realizacja zadań w interesie publicznym 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego                          

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach 

Opolskich, ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie  

DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email 

dyrektor@lostrzelce.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub 

osobiście w siedzibie Administratora. 

DANE 

KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Starosta Strzelecki wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Piotra 

Czusika, z którym może się Pani / Pan skontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email 

iod@powiatstrzelecki.pl lub telefonicznie pod numerem 774401782. 

CELE 

PRZETWARZANIA               

I PODSTAWA 

PRAWNA  

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań 

(jednostki organizacyjnej Powiatu Strzeleckiego) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. RODO oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g RODO. 

 

ODBIORCY  

DANYCH 

  

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom 

publicznym i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów, a także podmiotom działającym na zlecenie 

administratora takim jakdostawcy usług informatycznych, przy czym 

zakres przetwarzania ograniczony jest wyłącznie do zakresu związanego               

z realizacją zadań w tych systemach. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów 

dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt  

i działania archiwów zakładowych.  

PRAWA 

PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie 

wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 531 03 00 

  

INFORMACJA                     

O DOWOLNOŚCI 

LUB OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie 

jest warunkiem realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej przez administratora. 
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