
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 przy użyciu formularza kontaktowego 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. - dalej: 

„RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w 

Zwierzyńcu, ul. Partyzantów 3, 22-470 Zwierzyniec, tel.: 84 687 21 42, e-mail: sp-

zwierzyniec3@wp.pl  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym 

przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail dyrekcja@gimrozy.pl   

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi wiadomości lub zapytania 

przesłanego przy użyciu formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej szkoły, na 

podstawie wyrażonej przez Państwa zgodny tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres procedowania przesłanego 

zapytania/informacji, a następnie przez okres przechowywania ujęty w obowiązującej w Szkole 

instrukcji archiwalnej lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym nie będą profilowane. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący 

Unie Europejską, Norwegię, Islandię i Lichtenstein.  

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania; 

b) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

c) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO); 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkować będzie 

brakiem możliwości przesłania zapytania/informacji. 

9. Państwa dane zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym tj. firmie hostującej miejsce pod stronę 

internetową i serwer pocztowy Szkoły, mogą zostać również przekazane firmie brakującej 

dokumentacje niearchiwalną Szkoły na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

mailto:sp-zwierzyniec3@wp.pl
mailto:sp-zwierzyniec3@wp.pl
mailto:dyrekcja@gimrozy.pl

