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       KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

1. Administrator  

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:  
Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. S. Roweckiego „Grota” w Gliwicach, 
ul. Kilińskiego 24a 44-122 Gliwice, reprezentowany przez Dyrektora Placówki. 

 

2. Współadministratorzy  

Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w 
Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia 
uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania 
obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych  

 

3. Inspektor ochrony danych Administratora  

Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest:  mgr Marek Żak tel.32 231-49-11,  
e-mail iod@zssam-gliwice.pl 

 

4. Cel i podstawa przetwarzania 

       Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie obowiązku wynikającego z udokumentowania wykonania 
       prac społeczno-użytecznych 

 
               Podstawą przetwarzania danych osobowych są: 

 

   Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) 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 przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 
               Przepisy prawa: 

 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest 
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. 2010 Nr 98 poz 634) 

 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2018 roku Regulamin urzędowania sądów 
powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1489)  

 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów 
sądowych w sprawach karnych wykonawczych z dnia 13 czerwca 2016 roku (Dz.U z 2016 r. poz. 969) 
 

 

5. Odbiorcy danych 

 Odbiorcami danych jest Sąd Rejonowy w Gliwicach, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych 
 
 

6. Okres przechowywania danych osobowych 

 Dane osobowe przechowywane są przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na 
 podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

 

        7.   Prawa osób, których dane dotyczą. 

 Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: 
 

 dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii 

 poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
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8. Informacje dodatkowe 

 

 dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów 
                  prawa 

 podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym 

 podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania 

 
 

 

 


