
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów  
i ich rodziców/opiekunów 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych 
osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im Marii Curie – 
Skłodowskiej, os. Wzgórze 56, 27-415 Ożarów, e-mail: snrrzs@onet.pl, nr telefonu: 15 861 18 01. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w naszym Stowarzyszeniu może się Pani/Pan 
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres 
e-mail: iod@arx.net.pl lub pisząc na adres Stowarzyszenia.  

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych. 

Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi i ewidencji korespondencji przychodzącej i 
wychodzącej z naszego Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO oraz art. 6 ust 1 lit f) 
RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na 
podstawie przepisów prawa np. organ nadzorczy oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie 
Administratora np. firmy dostarczające systemy informatyczne. 

5. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celów przetwarzania oraz ustania okres 
archiwizowania dokumentów. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Na zasadach określonych przepisami RODO, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych prawo do przenoszenia swoich 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw 
zależy bowiem od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

8. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na otrzymaną od 
Pani/Pana korespondencję lub załatwienia sprawy, z którą się Pani/Pan do nas zwracają. 

9. Informacje o profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 
profilowane, co znaczy, że Stowarzyszenie nie wykorzystuje systemów informatycznych, które 
gromadziłyby informacje na temat konkretnych osób, a następnie samodzielnie, automatycznie, 
podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny 
sposób istotnie na te osoby wpływać. 

 

mailto:iod@arx.net.pl

