
 

 

 

Drogi Słuchaczu,  

 

 

 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), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych i przysługujących prawach. 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego DAR, 13 – 200 Działdowo, ul. Polna 11a, 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@darsa.pl, 

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

- realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce -  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 150 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo 

oświatowe i art. 20 t ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, 

- promocji i reklamy szkoły – na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

1) dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, 

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; co do danych 

osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, 

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących swojej osoby narusza przepisy RODO , 

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym określonym w przepisach 

prawa oświatowego, wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne.  
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