
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”) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy  

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach  

z tym związanych. 

1. Administratorem Pani / Pana oraz dziecka danych osobowych jest Bursa Szkolna dla Dziewcząt  

z siedzibą w Tarnowie przy ul. Rejtana 10. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. 

Rejtana 10, 33-100 Tarnów, telefonicznie: 14 621 81 32, e-mailowo: kontakt@bursarejtana.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka są przetwarzane na podstawie art. 6 i 9 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

w celu realizacji obowiązku prawnego i statutowego oraz zadań dydaktycznych, opiekuńczych  

i wychowawczych Bursy Szkolnej dla Dziewcząt w Tarnowie. 

3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i swojego dziecka, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administrator 

Danych informuje że każde żądanie będzie rozstrzygane indywidualnie. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

2016/679. 

8. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi 

podejmowania decyzji i profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
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