
*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem 
korespondencji w Schronisku Młodzieżowym 

Administrator danych 
osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, 
reprezentowany przez Dyrektora ul. Wyspiaoskiego 21, 65- 036 Zielona Góra 
numer telefonu:68.45 20 50 ; email: sekretariat@zsois.zgora.pl 

Inspektor Ochrony 
Danych  

W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Paostwo skontaktowad się   
z naszym Inspektorem Ochrony Danych:  

 e-mail: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl  

 telefon: 880 100 367 

 pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.  
Inspektor nie udziela jednak informacji dotyczących pozostałej działalności jednostki. 

Cel przetwarzania i 
podstawa prawna 
przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.*   

Przysługujące prawa Ma Pani/Pan następujące prawa: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Komu przekazujemy 
Paostwa dane 
osobowe 

Odbiorcami danych osobowych Paostwa są: 

 podmiot, z usług których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firma VULCAN 
Sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław dostarczająca program Sekretariat 
Optivum oraz Ksiegowośd Finanse Optivum 

 

 podmioty upoważnione do otrzymywania danych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa np.: Urząd Miasta Zielona Góra, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w ramach Systemu Informacji Oświatowej i inne organy kontrolne i 
instytucje nadzorujące. 

Okres przetwarzania 
danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie 

przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez 

okres przedawnienia roszczeo określony w przepisach prawa.  

 

Informacja o wymogu 
podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia i udzielenia 
odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi.  

Zautomatyzowane 
podejmowanie 
decyzji  
i profilowanie  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie 
buduje się żadnych profili.    

Przekazywanie 
danych do paostwa 
trzeciego   

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

 
    
        
  ………………………………………………………..    ……………………………………………………… 
                               (data)          (czytelny podpis) 
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