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Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z
tym związanych.
1.
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o
sposobie wykorzystania danych osobowych jest:

Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Rycerska 43,
60-345 Poznań.
2.

W celu skontaktowania się z administratorem danych prosimy o:

przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres skrzynki
mailowej: dyrekcja@zss103.pl albo przesłanie wiadomości w formie pisemnej
na adres: ul. Rycerska 43, 60-345 Poznań bądź kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu:
(61) 8679727.
3.
Cel przetwarzania danych osobowych: podanie danych osobowych jest
dobrowolne lecz niezbędne do udziału w konkursie plastycznym po
zaakceptowaniu regulaminu konkursu.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
4.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i
prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO).
5.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6.

Każda osoba, której dane są przetwarzane prawo wniesienia skargi do
Prezesa UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO).

7.

8.

Podane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.

9.

