
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 danych osobowych przetwarzanych w związku z publikacją wizerunku  

w materiałach promocyjnych, profilu społecznościowym www.facebook.com/soswnisrac  

oraz na stronie internetowej www.oswnis.pl jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

dla Niesłyszących i Słabosłyszących z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ulicy Karola Miarki 4. 

 

2. Administratora danych reprezentuje Dyrektor Ośrodka Agata Tańska, e-mail: 

dyrektor@soswnis.pl, tel.: 32 415 30 01. 

 

3. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Tomasz Nawrocki, e-mail: iod@soswnis.pl. 
 

4. Kontakt we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest  

z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem podanego wyżej adresu e-mail  

lub listownie na adres siedziby Administratora. 
 

5. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu popularyzacji statutowej działalności placówki,  

w szczególności: 

a. Promowania działalności placówki w Internecie, w tym przedstawienia oferty edukacyjnej 

kierowanej do dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami; 

b. Promowania różnego rodzaju wydarzeń oświatowo-kulturalnych oraz społecznych, których 

organizatorem lub współorganizatorem jest Ośrodek; 

c. Budowania i utrzymania relacji społecznych z osobami zaangażowanymi w życie Ośrodka  
oraz z osobami i organizacjami zaprzyjaźnionymi z placówką. 

 

7. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących kategoriach: 

a. Dane zwykłe: imię, nazwisko, wizerunek, informacje o szkole, oddziale i kierunku kształcenia, 

informacje o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Ośrodek, informacje  

o stanowisku służbowym i miejscu pracy. 

 

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda opiekunów prawnych 

niepełnoletnich uczniów. 
 

9. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości publikacji 

danych w materiałach promocyjnych, portalu społecznościowym i stronie internetowej placówki. 

 

10. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.  

b. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania; 

c. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

11. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



12. Dane osobowe będą ujawniane: 

a. Podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i serwisowe na rzecz Ośrodka na podstawie 

zawartych umów; 

b. W internecie, w związku z prowadzeniem strony www.oswnis.pl oraz profilu 

społecznościowego www.facebook.com/soswnisrac.  

 

13. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

14. Dane osobowe będą przechowywane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 4 przez okres 2 lat, licząc  

od zakończenia roku kalendarzowego, którego dane dotyczą, lub do cofnięcia zgody  

na przetwarzanie. 

 

 


