
Kto przetwarza dane osobowe?  
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych z siedzibą w Rybniku, ul. Kościuszki 5. 

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe? 
 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę można odwołać w każdym 

czasie. W celach dowodowych odwołanie zgody powinno być w formie pisemnej. W przypadku braku zgody niemożliwy będzie udział w 

ROBOTIC TOURNAMENT. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i 

przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z 

wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed 

nadużyciami i atakami. 

 
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Jakie w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują prawa?  
Zgodnie z przepisami w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje:  
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,  
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w określonych przepisami prawa przypadkach,  
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w określonych przepisami prawa przypadkach,  
5) prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Komu udostępniamy dane osobowe? 
 
Zespół, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę 

prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Zespołu, np. innym 

administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Zespołu. 

 
Jak długo przechowujemy dane osobowe? 
 
Zespół przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwizacyjnych, a w przypadku danych osobowych 
podanych dobrowolnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwizacyjnych. 

 

Jak można się z nami skontaktować? 
 
Zespół wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, 

ul. Kościuszki 5, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@zstrybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych. 


