Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Centrum Edukacji
Nauczycieli w Łomży do wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Administrator Danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) dalej RODO, informuje:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Łomży przy pl. Tadeusz Kościuszki 2, 18-400
Łomża, tel. (86) 216 42 17, e-mail: cen@cen.lomza.pl

2.

Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: listownie wysyłając
pismo na wyżej podany adres lub na adres e-mail: inspektor@cen.lomza.pl

3.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu realizacji prawa
dostępu do informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, względnie w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej
lub umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w drodze decyzji na podstawie
Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w celu dochodzenia roszczeń w związku
z brakiem uiszczenia opłaty za poniesione przez administratora dodatkowe koszty związane ze
wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia
informacji w formę wskazaną we wniosku.

4.

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi,
w tym usługi techniczne i organizacyjne np.: usługi prawne, pocztowe, hostingowe
(udostępnienia serwerów i systemów do obsługi strony internetowej), a także innym
podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

5.

Dane osobowe będą przechowywane przez administratora zgodnie z obowiązującymi
w jednostce przepisami dotyczącymi archiwizacji, tj. przez 10 lat licząc w pełnych latach
kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy
(udzielenia informacji).

6.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

7.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne
z prawem przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu uzyskania
odpowiedzi. Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez
rozpoznania.

9.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane
ani przekazywane do państw trzecich.

