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Borki Wielkie, dn. 04. 11 2019 r. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, 
informuję Pana/Panią, że: 
 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich 

z reprezentacją w osobie Anna Meryk 
z siedzibą: 46-300 Borki Wielkie ul. Młyńska 8 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe: 

iod.pspborki@gmail.com 
numer tel. 34 359 60 27 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

 
przeprowadzenia konkursu oraz promowania uczniów, szkoły 

i nauczycieli 
 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

art.31 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j. t., z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1580) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. 
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534)   
 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym podmiotom 
niewymienionym w przepisach prawa. 

Tymi podmiotami są strony internetowe: www.borkiwielkie.pl, 
www.olesno.pl, www.ool24.pl, media TSKN na Śląsku Opolskim, 
media Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Borki Wielkie, prasa lokalna. 

Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas nieokreślony do 

odwołania. 

Ma Pani/Pan prawo do: 
 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: 

 
 pobrane dobrowolnie 

 
 

Pani/Pana dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 

i profilowaniu.   

 


