
Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. dla osób składających wnioski                             

o dowóz uczniów do szkół/przedszkoli 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                          

i Rady UE  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

RODO, informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Borek Wlkp. reprezentowana 

przez Burmistrza Borku Wlkp., z siedzibą przy ul. Rynek 1 tel. 65 5716120, e-mail: 

sekretariat@borekwlkp.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Piotra 

Kropidłowskiego, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych  mailowo: iod@comp-net.pl  

3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane  przez Urząd Miejski w Borku Wlkp. na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze oraz w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych 

danych na podstawie przepisów prawa, a  w szczególności szkoły, wydziały oświaty. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom składającym wnioski przysługuje 

prawo: 

  - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania                            

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana; 

   - wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych 

może być odmowa realizacji celu określonego w pkt. 3. 

7.  Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez 

okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami 

archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne. W przypadku danych 

przetwarzanych zgodnie z celem określonym w pkt. 3 okres ten wynosi 5 lat. 

8.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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