
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH 

WYSTĄPIEŃ O UDOSTEPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ  

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że: 

1) administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół 

Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie, adres: ul. Koszalińska 2b, 77-300 Człuchów, 

tel. 59 82 21 157, 

2) administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, kontakt: e-mail: iod@poeksit.czluchow.org.pl,  

3) dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy wszczętej wnioskiem o udostępnienie informacji 

publicznej lub o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, na podstawie art. 10 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 5 ustawy z dnia 25 

lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych  

w interesie publicznym. Niezbędne jest również do wypełniania obowiązków ustawowych 

ciążących na Placówce.  

 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

5) dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania 

i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa, 

6) Podanie niektórych danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach niezbędne do realizacji 

zadań publicznych lub zawarcia umowy,  ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji 

w/w zadania, 

7) Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

w procesie profilowania. 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,  

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,  

3) żądania usunięcia Państwa danych,  

4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,  

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,  

6) żądania przenoszenia danych,  

7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem),  

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych. 

Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Dyrektor Szkoły 

przeanalizuje, czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po jego  stronie są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu. 

 

8) Dyrektor Placówki nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie podejmuje w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie profiluje. 
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