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KLAUZULA INFORMACYJNA  
OBSŁUGA WNIOSKÓW I KORESPONDENCJI 

 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:  
 
1. Administrator  

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

 
2. Współadministrowanie  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru mieszkańców Gliwic zgodnie  
z Zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r.  
w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności 
współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych. Współadministratorami zbioru danych osobowych o nazwie rejestr 
mieszkańców są: 
- Miasto Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice; 
- Miejskie jednostki organizacyjne w tym Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. S. Roweckiego 

„Grota” w Gliwicach. 
 

3. Inspektor ochrony danych Administratora  
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@zssam-gliwice.pl 

 
4. Cel i podstawa przetwarzania 

1) Celem przetwarzania danych osobowych jest weryfikacja tożsamości w związku z kierowaną 
do Administratora korespondencją, umożliwiając udzielenie odpowiedzi oraz wykonanie 
działań na podstawie żądania osoby, której dane mogą być przetwarzane przez administratora; 

2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest Art. 6 ust. 1 lit e 
rozporządzenia 2016/679 RODO. 

 
3) Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin. 
 
 

7. Prawa osób, których dane dotyczą. 
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 

 dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii 

 poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych 

 przenoszenia danych osobowych 

 ograniczenia przetwarzania danych 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 

8. Informacje dodatkowe 

 nagrania nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa 

 dane osobowe nie będą stanowiły podstawy do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,  
w tym profilowania 

 dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
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