
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, zwanego dalej RODO, 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) Administratora danych osobowych reprezentuje 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 celach: 

a. organizacji, przeprowadzania i promowania wydarzeń oświatowo-kulturalnych związanych ze statutową 

działalnością Administratora; 

b. archiwalnym – związanych z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej wydarzeń oświatowo-kulturalnych. 

7) Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących kategoriach: 

a. dane zwykłe – dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres do korespondencji), dane wizerunkowe. 

8) Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym odbiorcom, miedzy innymi:  

a. uprawnionym organom państwowym lub samorządowym; 

b. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie; 

c. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora (w szczególności dostawcom i 

podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych); 

d. osobom postronnym za pomocą mediów wewnętrznych Administratora – strona internetowa Administratora, 

portale społecznościowe; 

e. mediom zewnętrznym. 

9) Pani/Pana dane osobowe mogą być transferowane do państw trzecich, w tym Stany Zjednoczonej Ameryki, za 

pośrednictwem serwisu internetowego Facebook. Transferowane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

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

a. artykuł 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań w interesie publicznym; 

b. artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze – ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

11) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 
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b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;  

c. przenoszenia danych; 

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

13) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 

Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, przy ul. Karola Miarki 4 przez okres niezbędny, wynikający z 

przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.  


