
Dębica, 6.06.2019 r. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

W celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: 

RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolickie Centrum Edukacji KANA w 

Dębicy z siedzibą przy ul. Chopina 2, 39-200 Dębica reprezentowane przez Pawła PIENIĄŻKA, 

Dyrektora Placówki. 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: kana.debica@wp.pl, 

tel. 14 69 69 110, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Inspektorem ochrony danych w Katolickim Centrum Edukacji KANA jest Pan Paweł PIENIĄŻEK. 

Z inspektorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: kana.debica@wp.pl, tel. 

14 69 69 110 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczych, na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 

r. poz. 1943 z późn. zm.) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na mocy 

przepisów prawa. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnione podmioty.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

Dane osobowe przetwarza się również przez okres  czasu wynikającego z przepisów prawa 

archiwalnego. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

                                           Czytelny podpis 

 


