
Klauzula 

informacyjna dla osób, które będą dowozić dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Harasiuki, z siedziba ul. 

Długa 11, 37-413 Harasiuki, http://bip.harasiuki.pl/, 

2) Z administratorem – Gminą Harasiuki reprezentowana przez Wójta Gminy można się 

skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub http://bip.harasiuki.pl/, 

3) Administrator  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan 

skontaktować poprzez e-mail: iod@harasiuki.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora oraz tel. 158791306 .Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody w celu realizacji 

obowiązku wynikającego z  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 .Prawo Oświatowe,  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia 

obowiązku archiwizacji danych wynikający z przepisów prawa,  

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów, 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych umożliwi realizację obowiązków 

wynikających z przepisów prawa załatwianej na Pani/Pana wniosek  Niepodanie 

wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy, 

8) przysługuje Pani/Panu prawo do:  

 żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

 sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,  

 ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po 

ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;  

9) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 

przetwarzanie; 

10) przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne 

rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne 

z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie; 

11) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są 

Pani/Pana dane osobowe jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej 

wycofaniem; 

12) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym 

z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu; 

13) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią 

Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. 

14) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
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