
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

 

Dostęp do informacji publicznej 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1 ), dalej „RODO” informuję, iż: 

1. Administratorem   Państwa  danych   osobowych   jest: Zespół Szkół nr 7 z siedzibą  

w 41-700 Ruda Śląska ul. Bujoczka 2, reprezentowany przez Dyrektora szkoły. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można 

skontaktować się poprzez e-maila iod@zsp7.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o 

udostępnienie informacji publicznej. 

4. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze). Obowiązek prawny wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. 

5. Państwa dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, 

którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania 

danych osobowych.  

6. Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

7. Państwa dane osobowe zawarte w treści wniosku będą przechowywane przez okres  

niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3. Po tym okresie dane będę 

przechowywane jedynie dla celów archiwalnych przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,   

prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia   ich   przetwarzania, prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Nie przysługuje Państwu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 

usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym 

mowa w art. 20 RODO,   na   podstawie   art.   21   RODO   prawo   sprzeciwu,   wobec   

przetwarzania   danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 


