
KLAUZULA INFORMACYJNA  
dla zbioru  „Dowożenie uczniów” 

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

dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w 
Bolesławcu ul. Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy, która powierzyła 
przetwarzanie danych Gminnemu Zakładowi Obsługi Szkół w Bolesławcu z siedzibą w 
Bolesławcu ul. Teatralna 1A reprezentowanemu przez Dyrektora,  
 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych (Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 
Bolesławiec, telefon 075 732 32 21, kom. 605 255 789, e-mail 
urzadgminy@gminaboleslawiec.pl), 
 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy 
Bolesławiec na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.  
- art. 32 ust.5, 6, 7, art.39 pkt 3, 4, 4a i art.39a ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2020r. poz.910). 
 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej, 
 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat. 
 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 

8)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
 

9)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym i jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości załatwienia sprawy przez Gminę Bolesławiec. 
 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.  

 
 
 
 
       ……………………………………………… 
        Przyjmuję do wiadomości (podpis). 
Adnotacja urzędnika 

………………………………………………………………………………………………... 
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