KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju
Edukacji w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11 59-400 Jawor.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
sekretariat@pore-jawor.pl lub adresem do korespondencji, jest nim adres
administratora;
3) celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów
prawa – art. 68 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
4) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione tylko organom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa;
5) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z
przepisów dotyczących archiwizacji;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO).
Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przez ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostęp, zgodnie ze wszystkimi zobowiązującymi przepisami.

