
Informacja dotycząca danych osobowych przetwarzanych 

w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek Młodzieżowych w 

Augustowie, ul. Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3a, 16-300 Augustów oraz Zespół 

Placówek Młodzieżowych Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie, ul. 

Zarzecze 1, 16-300 Augustów. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 

zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o 

systemie oświaty i wydanych do niej aktów wykonawczych oraz zadań statutowych 

Zespołu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27kwietnia 2016r. 

4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Zespole Placówek Młodzieżowych 

w Augustowie mogą być organy i podmioty publiczne oraz inne instytucje na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny okres, uzależniony od kategorii 

archiwalnej, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z zapisami 

w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

6. Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

7. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z 

naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę o systemie oświaty 

i wydane do niej akty wykonawcze oraz statut Zespołu jest obowiązkowe, a w 

pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych może 

być odmowa realizacji czynności do których powołany jest Zespół Placówek 

Młodzieżowych w Augustowie. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 
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