
Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów 
MATS Szkolenia Tomasz Kozłowski 

dotycząca ochrony danych osobowych

1.  Zgodnie  z  Ustawą z dnia  10 maja  2018 r.  o  ochronie  danych osobowych (Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1000)
informujemy,  iż  administratorem  Pani/Pana  oraz  Państwa  dzieci  danych  osobowych  jest  MATS  Szkolenia
Tomasz  Kozłowski  z  siedzibą  przy  ul.  42  Pułku  Piechoty  123/28,  15-181  Białystok  z  którym  można  się
kontaktować:
- pisemnie, na w/w adres,
- telefonicznie +48 791045745, 
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: e-mail: mats.szkolenia@gmail.com .

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

3.  Administrator  danych osobowych przetwarza Pani/Pana oraz  Państwa dzieci  dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198), 
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

4. Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe przetwarzane są w celach: edukacyjnych oraz związanych  z
realizacją prowadzenia zajęć i nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

5. Pani/Pana oraz państwa dzieci dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz państwa
dzieci  dotyczących narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

7.  W związku  z  przetwarzaniem Pani/Pana  oraz  Państwa  dzieci  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu
następujące uprawnienia: 

a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy  
         dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
e)      prawo do przenoszenia danych,
f)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 
8.  Pani/Pana  oraz  Państwa  dzieci  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą
profilowane.

Jednocześnie zapewniamy, że MATS Szkolenia Tomasz Kozłowski jako administrator danych dołoży
wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
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