
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEKAZANIEM SPRAWY  
DO ORGANU WŁAŚCIWEGO  

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), zwanego dalej RODO 

 

informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego, ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg,  

tel. 94 35 239 36, e-mail: zs2@kolobrzeg.powiat.pl 

 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 

możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zs2kolobrzeg.pl. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

Cele przetwarzania danych osobowych: 

przekazania Pani/Pana sprawy organowi właściwemu do jej rozpatrzenia- wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są odpowiednio:  

 art. 6 ust. 1 lit. c  RODO;  

 art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DU.2021.735 t.j.).  

     

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie 

przepisów prawa, a także zostać przekazane podmiotom, z którymi zostały podpisane umowy powierzenia 

przetwarzania danych świadczącym wsparcie techniczne- realizującym  usługi dla Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława 

III Krzywoustego w Kołobrzegu. 

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 

 

Dane osobowe, zgodnie z wyżej wskazanymi podstawami prawnymi, będą przetwarzane (gromadzone 

i przechowywyane) przez okres 2 lat według obowiązującej w szkole Instrukcji Archiwalnej i Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, zgodnie 

z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz.U.2011.14.67) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. 

w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2019.246 t.j.). 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania (art. 15-18, art. 20-21 RODO): 

 dostępu do treści swoich danych; 

 sprostowania danych osobowych; 

 ograniczenia ich przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Wobec przysługującego Pani/Panu prawa żądania do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu 

mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

w przypadku stwierdzenia naruszenia praw związanych z ochroną danych osobowych. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa 

krajowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwi załatwienie sprawy. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

Administrator Danych Osobowych 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 

mailto:iod@zs2kolobrzeg.pl

