
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 są: 

a.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących z siedzibą w Raciborzu, 

przy ul. Karola Miarki 4, zwany dalej Administratorem, 

b. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Jana 

Kasprowicza 12, zwana dalej Współadministratorem. 

2) Administratora danych osobowych reprezentuje Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 

Niesłyszących i Słabosłyszących – Agata Tańska, e-mail: oswnis.dyrektor@wp.pl.   

3) Współadministratora danych osobowych reprezentuje Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 

Małgorzata Szczygielska, e-mail: biblrac@poczta.onet.pl   

4) Administrator i Współadministrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

5) Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Tomasz Nawrocki, e-mail: soswnis@onet.eu.  

6) Inspektorem ochrony danych osobowych u Współadministratora jest Kamila Buszka, e-mail: iodo@biblrac.pl  

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

danych za pośrednictwem podanych wyżej adresów e-mail lub pisemnie na wyżej wskazane adresy siedziby 

Administratora i Współadministratora.  

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

a. organizacji, przeprowadzania oraz promowania wydarzeń edukacyjno-kulturalnych – takich jak konkursy, 

turnieje, lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne i inne o podobnym charakterze. 

9) Administrator i Współadministrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących kategoriach: 

a. dane zwykłe – imiona, nazwisko, szkoła, klasa, wiek, data urodzenia, wizerunek, numer telefonu, adres e-

mail. 

10) Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, miedzy innymi:  

a. uprawnionym organom państwowym lub samorządowym; 

b. osobom postronnym za pomocą mediów wewnętrznych biblioteki – strona internetowa biblioteki 

www.biblrac.pl, portale społecznościowe www.facebook.pl/biblrac oraz www.twitter.com/biblrac;  

c. mediom zewnętrznym. 

11) Pani/Pana dane osobowe mogą być transferowane do państw trzecich, w tym Stanów Zjednoczonej Ameryki, 

za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook i Twitter. Transferowane dane nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

12) W celu wykorzystania Pana/Pani danych wizerunkowych w portalach internetowych lub społecznościowych, 

niezbędne będzie wyrażenie przez Panią/Pana pisemnej zgody. Zgoda jest dobrowolna, lecz w przypadku jej 

niewyrażenia udział Pani/Pana w wydarzeniach edukacyjno-kulturalnych może okazać się niemożliwy.  

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

a. artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, 

b. artykuł 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań w interesie publicznym. 
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14) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, lecz w przypadku niewyrażenia zgody, 

uczestnictwo Pani/Pana w wydarzeniach edukacyjno-kulturalnych może okazać się niemożliwe. 

15) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. żądania od Administratora i Współadministratora 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. 

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

17) Pani/Pana dane osobowe, za wyjątkiem wizerunku, będą przechowywane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, przy ul. Karola Miarki 4 przez okres 5 lat, 

liczony od zakończenia nauki w Ośrodku.  

18) Pani/Pana dane osobowe, za wyjątkiem wizerunku, będą przechowywane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę 

Publiczną w Raciborzu, przy ul. Jana Kasprowicza 12 do momentu zakończenia imprezy edukacyjno-

kulturalnej i działań promocyjno-marketingowych z nią związanych. 

19) Pani/Pana dane wizerunkowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 


