
Klauzula informacyjna 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
 

) 

ADMINISTRATORA 
-

 

Administratorem Danych Osobowych jest: 
Dyrektor Zesp  

- , 
w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i 
przechowywanej dokumentacji pisemnej; a 

 
1. Starosta Powiatu Czarnkowskiego 

ulicy Rybaki 3, 64-700 , w zakresie rejestracji 
oraz przetwarzania danych i przechowywanej 
dokumentacji pisemnej,  

2. 
-

zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i 
przechowywanej dokumentacji pisemnej. 

DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA, 

-
 

I DANE 
KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Z administratorem  Dyrektorem Zesp  
-

siedziby administratora lub z wyznaczonym przez niego 
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: 
kontakt@smart-standards.com albo pod numerem tel. +48 602 
24 12 39  

1. Z administratorem  

administratora lub z wyznaczonym przez niego 
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: 
kontakt@smart-standards.com albo pod numerem tel. 
+48 602 23 12 39 

2. Z administratorem  

administratora lub z wyznaczonym przez niego 
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: 
i @ko-.poznan.pl, tel. +48 780 386 035. 
 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
go 

 
CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA 
PRAWNA  

Pani / Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka/podopiecznego  
 ust. 1 

art. 13 ust. 1 i 2 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 



zycznych w  przetwarzaniem danych 
osobowych i 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z 
mi ustawy z dnia 14 

 
 

ODBIORCY DANYCH 
 

 
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana 

 
 

innym podmiotom  
 

 osobom i jednostkom organizacyjnym, je
tym interes prawny; 

 
tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod 
warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody; 

 jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, 
statystycznych, badania opinii 

 
przez: 

 Dyrekto  -
podmiotom uprawnionym w trybie indywidualnych 

 
 , podmiotom 

 
 Wielkopolskiego Kuratora 

podmiotom uprawnionym w trybie indywidualnych 
 

Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka lub podopiecznego 

 



OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67), tj. 10 lat. 
PRAWA 

DANYCH 
 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

organu nadzorczego - 
Osobowych 
Biuro Prez  
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 531 03 00 

INFORMACJA O 

PODANIA DANYCH 
Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

cego do 
( Dz.U. 

2017 poz. 610). 
UWAGA: Zesp  
1, 64-   nie przetwarza / przetwarza dane* 
portalu/ach  
  

  
co oznacza  automatyczne przetwarzanie danych 
portalu oraz przekazywanie danych osobowych tj. np. wizerunek - 
portalu/ach -                                      

 

 


