
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

w związku ze złożoną skargą/ wnioskiem 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) - zwanego dalej RODO, informujemy, 

że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 

w Kolnie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 34, 18 – 500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 21, adres email: 

zsp@powiatkolno.pl 

2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/ 

Pani uprawnień można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – adres poczty elektronicznej: 

iod@powiatkolno.pl 

3. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Pana/Panią skargi/ 

wniosku. 

Przetwarzamy Pana/ Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w ramach wykonywanych 

obowiązków prawnych określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dział VIII Skargi i wnioski). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanych powyżej, Pana/ Pani dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być podmioty 

upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów  określonych  w 

pkt. 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności  z 

ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z aktów wykonawczych do 

tej ustawy.  

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych - w przypadkach określonych w przepisach RODO. 

7. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych 

jest niezgodne z przepisami prawa. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne w celu 

rozpatrzenia złożonej skargi/ wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości rozpatrzenia skargi/wniosku. 

9. Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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