
Warszawa, dnia 25 lipca 2022r. 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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. U. UE . L. 

2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 46, który 

przetwarza dane w celu realizacji zadań statutowych. 

2. Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit c i art. 9 ust. 2 lit. g 

oraz art. 6 ust.1 lit a i art.9 lit. a  RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i 

ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.  

3. Dane osobowe uczniów Technikum nr 10 w Zespole Szkół nr 4 im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) dla celów archiwizacji. Dane 

przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania 

zgody. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani żadnej organizacji 

międzynarodowej. 

5. Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko 

na podstawie i w granicach przepisów prawa. 

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też 

poddawane procesowi profilowania. 

7. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do 

uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o 

prawie do ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania oraz 

wniesienia sprzeciwu. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot.ochrony 

danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 

osobowych  narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 4 im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego jest Ewa Nagadowska, email: nagadowska@dbfo-ochota.waw.pl 

mailto:nagadowska@dbfo-ochota.waw.pl

