
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM KORESPONDENCJI 

Administrator danych 
osobowych 

IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego,             
ul. Szosa Kisielińska 18, 65-247 Zielona Góra reprezentowane przez 
Dyrektora. 

 Tel. 68 327 13 26         e-mail: sekretariat@lo4.zgora.pl 

 

Inspektor Ochrony Danych W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo 
skontaktować z inspektorem ochrony danych: 
- email: kadry@lo4.zgora.pl 
- telefonicznie 68 327 13 26 
- pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej 

 

Cel przetwarzania i 
podstawa prawna 
przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia 
korespondencji/prowadzenia postępowań administracyjnych. Podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest (art.6 ust. 1 lit. c RODO*) 
Zbierane są tez dane co jest niezbędne ze względów związanych z ważnym 
interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa, oraz niezbędne do 
wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez 
administratora lub osobę, której dane dotyczą. Podstawa prawną 
przetwarzania danych osobowych jest (art. 9 ust.2 lit. b, g RODO*) 

Przysługujące prawa Ma Pan/Pani następujące prawa: 
- prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
- prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

Odbiorcy Odbiorcami danych osobowych będą dostawcy usług IT 

Okres przetwarzania 
danych osobowych 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres wynikający z 
przepisów prawa. Przepisy te nakazują nam przechowywanie danych przez 
określony czas zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach.  

Informacja o wymogu 
podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji i 
profilowanie 

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają 
automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili. 

Przekazywanie danych do 
państwa trzeciego 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej ani 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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