
Klauzula informacyjna  

dot. przetwarzania danych osobowych 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich, ul. 

Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie, które reprezentuje Dyrektor. 

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 Panią Sylwię 

Lechowicz, z którą 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. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. C oraz art. 9 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, które przetwarzają 

Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające). 

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. 

 

https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKoMjc0ytOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFJtQBiLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI2wEwEw
https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI3gEwFA

