
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH 

 

Na podstawie 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 informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących z siedzibą w Raciborzu przy  

ul. Karola Miarki 4, zwany dalej Administratorem. 

2) Funkcję administratora danych osobowych pełni Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących Agata Tańska, e-mail: 

oswnis.dyrektor@wp.pl.   

3) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

4) Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Tomasz Nawrocki, e-mail: 

soswnis@onet.eu.  

5) Kontakt we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest z 

Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem podanego wyżej adresu e-mail lub pisemnie na 

wyżej wskazany adres siedziby administratora.  

6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. udzielania pomocy socjalnej w formie zasiłku pieniężnego, pożyczki mieszkaniowej, 

dofinansowania do wydarzeń kulturalno-oświatowych z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, jak również w celu archiwizacji; 

b. udzielania pomocy zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego, jak również w celu 

archiwizacji.  

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji. 

8) Administrator przetwarza dane Pana/Pani następujących kategoriach: 

a. dane zwykłe – podstawowe dane identyfikacyjne, teleadresowe, związane z dowodami 

księgowymi, związane funduszem świadczeń socjalnych; 

b. dane szczególnie chronione – dane o stanie zdrowia (informacje związane z pomocą 

zdrowotną) 

9) Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem uprawnionych 

organów państwowych, samorządowych lub organizacji związków zawodowych. 

10) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

a. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; 

b. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 
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11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a 

konsekwencją ich nie podania będzie brak rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy z 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz o udzielenie pomocy zdrowotnej z uwagi 

na braki formalne. 

12) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;  

c. przenoszenia danych; 

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

13) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

Dodatkowe informacje – rejestracja wizerunku za pomocą telewizji przemysłowej. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących funkcjonuje 
system telewizji przemysłowej (monitoringu wizyjnego).  
 
Celem funkcjonowania monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz 
ochrony mienia placówki. 
 
Podstawą prawną działania monitoringu jest art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych wprowadzający do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe art. 108a. 
 
Pani/Pana wizerunek będzie rejestrowany i archiwizowany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od 
dnia nagrania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


