
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU                             
LUB SKARGI 

 

Na podstawie art. 13 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 (RODO), 

przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

 

Administrator Danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łowinku 
ul. Szkolna 1, 86-120 Pruszcz 

Dane kontaktowe 

Z AD można się skontaktować: 

− email: sekretariatsplowinek@pruszcz.pl 

− tel.:  (52)  562-98-87 

Inspektor Ochrony 
Danych 

mgr Bogdan Głowacz – partnersystem.iod@gmail.com 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą:  

a. na podstawie Państwa świadomie wyrażonej zgody w jednym lub większej liczbie określonych celów, której podstawą 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 

b. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze podstawą 

przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z prowadzeniem ewidencji złożonych 

skarg i wniosków. 

Okres, przez który 

będą przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą:  

a. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany  

w Ustawie - Kodeks cywilny. 

b.  analizy i przygotowania odpowiedzi na wniosek lub skargę; 

c. związany z przechowywaniem dokumentacji w związku ze złożonym wnioskiem lub skargą, który wynosi 25 lat od jej 

wytworzenia. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 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. 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile 

przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dodatkowe 

informacje 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie 

wniosku bądź skargi. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu jak również nie będą przekazywane do Państwa 

trzeciego. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie www 

Administratora Danych. 
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