
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
W ZWIĄZKU Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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), dalej RODO, 
informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 
w Radzionkowie, z którym można się kontaktować: 
 pisząc na adres Administratora, ul. Szymały 36, 41-922 Radzionków, 
 telefonicznie pod numerem 32 286-63-59, 
 pisząc na adres email: szkola@sp2.radzionkow.pl, 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: inspektor1@odocn.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora. 

3. Cel przetwarzania danych: 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, 
oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku 
z rozpatrzeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z przepisami 
Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c, e RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które zapewniają 
nam wsparcie poprzez obsługę informatyczną. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia postępowania 
w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a następnie 
zgodnie z przyjętym przez Administratora jednolitym rzeczowym wykazem akt 
utworzonym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
 żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, otrzymania 

ich kopii na podstawie art. 15 RODO, 
 prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych na podstawie art. 16 

RODO,  
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,  

7. W przypadku gdy poweźmie Pani/Pan informacje o niezgodnym z prawem 
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo 
do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W celu uzyskania odpowiedzi na 
wniosek o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe 
wnioskodawcy. Konieczne natomiast są dane kontaktowe, np. adres e-mail, na który 
zostanie przesłana odpowiedź. Dane osobowe wymagane są w przypadku, kiedy organ 
wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub 
umorzeniu postępowania. Jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie poda 
danych osobowych, to w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, 
będzie proszony o ich uzupełnienie 


