WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
(na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO)
Czego dotyczy wniosek?

□ Prawa dostępu do danych

□ Prawa do sprostowania

□ Prawa do usunięcia danych

□ Prawa do ograniczenia

□ Prawa do przenoszenia

□ Prawa do sprzeciwu

przetwarzania

danych

danych

Wniosek składany jest do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:
Dolnośląski Kurator Oświaty, 50-153 Wrocław, PL. Powstańców Warszawy 1.
lub elektronicznie
na adres: inspektorodo@kowroc.pl
W przypadku drogi elektronicznej proszę wypełnić, podpisać i wysłać skan wniosku na powyższy adres
mailowy
Dane identyfikacyjne osoby:
Imię i nazwisko:
Adres:

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Numer telefonu:

____________________________________________________________________

Adres e-mail:

____________________________________________________________________

Treść wniosku:

___________________________
Data sporządzenia wniosku

_______________________________________
Czytelny podpis wnioskodawcy

Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Kurator Oświaty z siedzibą
we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Kontakt do inspektora danych osobowych e-mail: inspektorodo@kowroc.pl
tel. 71 340 63 23.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady, (UE) 2016/679 z 27.04.2016. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1), art.6 ust.1 lit. a-f,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
6. Jeżeli przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona zgoda, podanie
danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak może skutkować niezałatwieniem
Pani/Pana sprawy, jeżeli podstawą przetwarzania jest, przepis prawa, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dolnośląskim Kuratorze Oświaty;
Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla załatwienia
Pani/Pana
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