KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, tel. +48 (32) 285 28 57,
e-mail: dyrekcja@mechaniktg.pl,

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w celu realizacji zadań wynikających
z poszczególnych ustaw regulujących jego pracę,

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane
na zlecenie administratora, m.in.: firmy IT, kancelarie prawne, sąd, prokuratura, policja
oraz inne organizacje i instytucje,

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,

6.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane na podstawie zgody będą przetwarzane do
czasu, aż wycofa Pani/Pan swoja zgodę,

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

8.

W oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane
podejmowanie decyzji ani profilowanie,

9.

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

10.

We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji
przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail:
korzuch@infoic.pl.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć
inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 10. Zgodnie z art.
21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana
szczególną sytuacją.

