
Klauzula informacyjna witryny BIP 
Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie 

K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 osobowych) (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119,
stron.1) (dalej jako: „RODO”),  informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy
Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji
o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zespół  Szkół  Transportowo-
Komunikacyjnych  w  Lublinie,  zwany  dalej  szkołą,  w  imieniu  którego  obowiązki
administratora sprawuje dyrektor jednostki; dane adresowe:  ul. Zemborzycka 82, 20-445
Lublin.

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych  poprzez  email:  zstk@  iod.lublin.eu
lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z
art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.. W myśl tych przepisów przetwarzanie danych
osobowych  na  stronie  WWW  wynika  z  prawnie  uzasadnionego  interesu  szkoły,  celu
informacyjnego, promocyjnego i marketingowego. 

4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
a. podwykonawcom,  czyli  podmiotom,  z  usług  których  korzysta  jednostka  przy

ich przetwarzaniu  –  (np.  podmiotom świadczącym usługi  w  zakresie  ochrony  osób
i mienia).  Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko
zgodnie z poleceniami administratora.

b. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6. Pani/Pana  dane  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania  danych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.  

7. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych,  przysługują  Pani/Panu
następujące prawa:   

a. prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych  osobowych
oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych  osobowych  w  przypadkach,
o których mowa w art. 16 RODO;

c. prawo  żądania  usunięcia  danych  osobowych  w  przypadkach  określonych
w art. 17 RODO;

d. prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach
określonych w art. 18 RODO;

e. prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych
w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

f. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych
w art. 20 RODO;

g. prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,
w sytuacji,  gdy  uznają  Państwo,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Strona 1 z  1


	KLAUZULA INFORMACYJNA

