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From:info@sp5.swidnik.pl [mailto:info@sp5.swidnik.pl]  
Sent: Friday, January 11, 2019 9:07 AM 
To: Tomasz Szydło <tomasz.szydlo@sp5.swidnik.pl> 
Subject:
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego z siedzibą  w Świdniku, ul. Jarzębinowa 6;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod-j@e-swidnik.pl;
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g
ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych;
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5.  Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe jest obligatoryjne. 
 

 11 sty 2019 10:25 (4 godziny temu)Od:  tomasz.szydlo

Do:
 
Zenon Zieliński  zenon.zielinski@sp5.swidnik.pl
mnie  zzen@wp.pl
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