
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 oraz danych ucznia 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 oraz danych ucznia, w związku 

z prowadzeniem strony internetowej. 

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 oraz dane ucznia przetwarzane będą w celu: 

a. realizacji zadań publicznych o charakterze edukacyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe; 

b. promocji wydarzeń kulturalno-oświatowych związanych ze statutową działalnością placówki; 

7) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych ucznia jest: 

a. wykonywanie obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

b. wykonywanie zadań w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit e RODO; 

c. wykonywanie zobowiązań wynikających z umów – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

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

8) Pani/Pana dane osobowe oraz dane ucznia będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w 

zależności od rodzaju sprawy, zgodnie z przepisami prawa dotyczącego archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i 

archiwizacyjnej lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w postaci wizerunku. 

9) Administrator przetwarza dane Pana/Pani oraz dane ucznia w następujących kategoriach: 

a. dane zwykłe – imiona, nazwisko, szkoła, klasa, grupa wychowawcza, wizerunek, osiągnięcia 

edukacyjno-sportowe. 

10) Pana/Pani dane osobowe oraz dane ucznia, w postaci imienia, nazwiska, wizerunku, szkoły, klasy, grupy 

wychowawczej oraz osiągnięć, będą ujawniane innym odbiorcom – osobą postronnym. 

11) 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. 
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12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

13) Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do Państwa 

indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach 

końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej 

przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień 

przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. 

 
 
 
 
 


