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Klauzula informacyjna RODO 

 Na podstawie 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 

ich 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), Ustawy 

o ochronie   danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) informujemy, 

że: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka – 

”SOLANKA” w Sołonce z siedzibą w budynku Sołonka 23, 36-043 Lubenia. 

 

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod numerem  

tel. 17 871 00 46, 882 171 777 lub adresem email:  nspsolonka@gmail.com; 

srwsolanka@gmail.com. 

 

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych 

Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów   obowiązującego   prawa, 

bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych 

przedmiotowej zgody. 

 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego. 

 
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

 
6. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa. 

 
7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do 
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jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody. 

 

8. Na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 

 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

stosowany jest monitoring wizyjny. 

 

9. Monitoring zamontowany jest na zewnątrz budynku, funkcjonuje w systemie ciągłym 

 (24 godzinnym). Rejestracji i zapisowi podlega wyłącznie wizja. Zapisy z monitoringu 

przechowywane są przez 14 dni, po tym okresie nagrania obrazu ulegną nadpisaniu. 

 
10. Zapisy z monitoringu mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

 
11. Podane dane osobowe oraz zapisy z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 


