
UWAGA - RODO ! 
Szanowni Państwo,  

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że administratorem 

Państwa/Dzieci danych osobowych przetwarzanych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 

Jordanek jest Dyrektor Edyta Trębicka.  

Administrator danych osobowych – Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr1 Jordanek - 

przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, i e oraz art. 9 ust. 

2 pkt b i h Rozporządzenia. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w zakresie Prawa oświatowego i są przechowywane przez okres 

uczęszczania Państwa dziecka na zajęcia w OPP nr 1 oraz po jego zakończeniu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne 

uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym 

wizerunku), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na  przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, z poprzednio obowiązującym prawem. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych.  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym oraz 

warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia w OPP nr 1.  

Dane osobowe są przetwarzane w systemach wspomagających obsługę pracowników.  

         Edyta Trębicka 


