Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na kartę rowerową
Administrator danych
osobowych
Inspektor Ochrony
Danych

Cel przetwarzania i
podstawa prawna
przetwarzania

Przysługujące prawa

Odbiorcy danych

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych,
reprezentowany przez Dyrektora ul. Wyspiaoskiego 21,w Zielonej Górze, 65- 036 Zielona Góra,
numer telefonu: 68.45 20 50, email: sekretariat@zsois.zgora.pl
W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Paostwo skontaktowad
z Inspektorem Ochrony Danych:
 e-mail: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
 telefon: 880 100 367
 pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Inspektor nie udziela jednak informacji dotyczących innej działalności placówki.
Paostwa dane i Paostwa dziecka są przetwarzane w celu udziału w zajęciach dla uczniów
ubiegających się o wydanie karty rowerowej. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt e) RODO* oraz art. 41 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o
kierujących pojazdami oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.
Mają Paostwo następujące prawa:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą byd dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą
udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

Okres przetwarzania
danych osobowych

Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przez przepisy prawa,
które obligują nas do przetwarzania danych w określonym terminie - w tym zwłaszcza jeśli
chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Informacja o wymogu
podania danych

Podanie przez Paostwa danych osobowych w zakresie, który wynika z przepisów prawa jest
niezbędne, aby dziecko mogło uczestniczyd w zajęciach i uzyskad kartę rowerową.

Zautomatyzowane
podejmowanie
decyzji
i profilowanie
Przekazywanie
danych do paostwa
trzeciego

Paostwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie
buduje się żadnych profili.
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Nie przekazujemy Paostwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

………………………………………………………..
(data)

………………………………………………………
(czytelny podpis)

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

2016 r. w sprawie
sprawie swobodnego

