
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA KLIENTÓW SSM ,,BIESZCZADNIK” 

w Zespole Placówek Oświatowych w Lesku 

Zgodnie z zapisami 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) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 

zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że: 

 

1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Placówek 

Oświatowych w Lesku (ZPO w Lesku), z siedzibą Aleja Jana Pawła II 18 B, 38-600 Lesko. 

Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby 

administratora, e-mailem: ptsmlesko@op.pl lub telefonicznie: 13 469 62 69.  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji 

Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem 

ochrony danych (IOD) w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora 

lub e-mailem: iod@powiat-leski.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 Realizacji usług – zameldowania i żywienia w SSM ,,Bieszczadnik”, bądź realizacji 

umów na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO 

 zapewnienia bezpieczeństwa osób zameldowanych, przebywających w ZPO w Lesku, 

pracowników i mienia ZPO w Lesku, w związku ze stosowaniem monitoringu - 

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda. Dane 

osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zameldowania lub zawarcia 

umowy. Dane osobowe pochodzące z monitoringu będą przechowywane przez okres  

nie dłuższy niż 30 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem  

w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania na podstawie przepisów prawa. 

5. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych  

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo,  

iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją 

niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zameldowanie, bądź zawarcie umowy. 

8. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 
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