Informacje o przetwarzaniu danych w Zespole Szkó Agroprzedsi biorczo ci w Zambrowie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych – dalej RODO)
informuj , i :
a) Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Zespó
Szkó
Agroprzedsi biorczo ci z siedzib przy ul. al. Wojska Polskiego 29, 18-300 Zambrów,
NIP 723-102-06-67, REGON 000914697.
b) Z inspektorem ochrony danych mo na si skontaktowa pod numerem telefonu
888050176 lub mailowo: iodo@powiatzambrowski.com
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b
w celu: realizacji zada na podstawie art.
6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f RODO.
d) Odbiorc Pani/Pana danych osobowych b
podmioty upowa nione do przetwarzania
na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upowa nione na
podstawie przepisów prawa.
e) Pani/Pana dane osobowe nie b
przekazywane do pa stwa trzeciego/organizacji
mi dzynarodowej.
f) Pani/Pana dane osobowe b
przechowywane do czasu odwo ania zgody,
zako czenia realizacji celu, na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
g) Posiada Pani/Pan prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usuni cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni cia zgody w dowolnym momencie bez
wp ywu na zgodno z prawem przetwarzania (je eli podstawa przetwarzania jest
zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni ciem.
h) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, i
przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotycz cych narusza przepisy ogólnego
rozporz dzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
i) Podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb dne do
realizacji w/w celu.
j) Pani/Pana dane nie b
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

