
KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZECHOWYWANIE DANYCH (SKŁADNICA AKT) 
 

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

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym, ul. 
Szkolna 2, 55-040 Kobierzyce, reprezentowany przed dyrektora. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez adres email: 
iodo@szkolatyniecmaly.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 
Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

Archiwizacja danych 
zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach 

W zależności od 
kategorii sprawy 

Realizacja wniosku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze 

6 lat 

 
4. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

danych. 
 

5. Posiada Pan/Pani prawa: 

 Prawo żądania dostępu do danych - wykonanie obowiązku, następuje w zakresie, w jakim dane 
osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków 
ewidencyjnych (art. 22b ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

 Prawo żądania sprostowania danych ograniczone w stosowaniu w zw. z art. 22b ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tzn. że administrator przyjmie od osoby, 
której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie 
dokonując ingerencji w materiały archiwalne. 

 Prawo żądania usunięcia danych. 
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania ograniczone w stosowaniu w zw. z art. 22b ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tzn. nie ma zastosowania art. 18 
RODO lit. a) oraz b) RODO w związku z przetwarzaniem danych w składnicy akt.  

 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

6. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa 

 
 
 
 


