
KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwane dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Działoszynie, 98-355 Działoszyn, ul. Grota Roweckiego 5. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem: iodo@curie.pl 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy). 

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

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Działoszynie 

b. rekrutacyjnych; 

c. realizacji umów zawartych z kontrahentami; 

d. w pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie 

na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pana/i 

danych osobowych mogą być:  

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie przetwarzają dane osobowe, dla 

których Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Działoszynie. 

6. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego 

zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów obowiązującego 

prawa. W przypadku wyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu 

realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, a następnie przez okres niezbędny do 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. 

7. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania 

jest wymogiem ustawowym lub dobrowolnym. 
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