
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie 

danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji nt. ochrony i 

przetwarzania Państwa danych osobowych.   

  

Kto jest 

administratorem 

danych 

osobowych?  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół 

Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego reprezentowany przez 

dyrektora szkoły z siedzibą przy ulicy Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań  

Z kim można się 

kontaktować w 

sprawie  

przetwarzania 

danych 

osobowych?  

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych 

osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.   

  

Kontakt: iod6_mjo@um.poznan.pl 

W jakim celu i na 

jakiej podstawie 

przetwarzamy 

dane osobowe?  

Państwa dane osobowe (w tym wizerunek) będą przetwarzane w celu realizacji 

działań promocyjnych, w tym umieszczania na stronie internetowej oraz profilach 

w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora. Podstawą 

prawną przetwarzania Państwa danych będzie wyrażona przez Państwa zgoda  

(RODO Art. 6, ust.1, lit. a).  

  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 

obowiązywania wyrażonej zgody, jednak ze względu na fakt ich upublicznienia, 

ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.  

Komu 

przekazywane są 

dane osobowe?  

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi 

współpracuje Administrator tj. dostawcom systemów informatycznych, firmom 

świadczącym usługi niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym oraz 

podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. Dane 

osobowe mogą zostać również upublicznione.  

Jakie mamy 

prawa w związku 

z ochroną 

danych 

osobowych?  

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.   

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Czy dane są 

przekazywane 

poza EOG?  

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  

Czy dane 

wykorzystuje się 

do profilowania?  

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji w tym do profilowania.  

Czy podawanie 

danych  

osobowych jest 

konieczne?  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.  

  

  


