
KLAUZULA INFORMACYJNA  
DLA NADAWCÓW I ODBIORCÓW KORESPONDENCJI MAILOWEJ 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 – zwane dalej „RODO”) 
informujemy, że: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie (zwany dalej 
„SOSW”) reprezentowany przez Dyrektora – Panią Beatę Potworę. 

Nasze dane kontaktowe: 
1) adres do korespondencji: ul. Józefa Patryna 11 , 38-100 Strzyżów 
2) adres poczty elektronicznej:  sosw_strzyzow@wp.pl 
3) numer telefonu:  (17) 2762620. 

Inspektorem ochrony danych w jednostce jest Pani Iwona Rokita, e-mail: rokita.rodo@op.pl, do której należy kierować 
zapytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw. 
 
Cele i podstawy prawne przetwarzania 
Przetwarzamy Państwa dane w celu: 
- przyjmowania/wysyłania pism, zgłoszeń, wniosków, itp. 
- dokumentowania ustaleń, 
-  obsługi przesłanego zapytania, 
-  komunikacji w związku z przesłaną przez Państwa wiadomością za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
W zależności od zawartości korespondencji dane przetwarzamy na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a - w zw. z art. 4 pkt 11 RODO (Państwa dobrowolna zgoda jako konkretne, świadome 
i jednoznaczne wykazanie woli kontaktu z nami czy też Państwa dobrowolna wola przekazania danych), 
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie korespondencji prowadzonej w celu zawarcia czy realizacji umowy, podjęcia działań 
przed jej zawarciem na Państwa żądanie),  
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie korespondencji dotyczącej przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia 
obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze), 
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO (w zakresie korespondencji dotyczącej przetwarzania danych niezbędnych do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym). 
Okres przechowywania danych 
Korespondencję mailową przechowujemy do 3 lat, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń 
lub obrony przed roszczeniami, wówczas będziemy ją przechowywać do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie  
z Kodeksem cywilnym. 
Odbiorcy danych  
Państwa dane mogą zostać przekazane: hostingodawcom, firmom zapewniającym wsparcie oraz działanie naszych narzędzi  
i systemów teleinformatycznych. Dane mogą zostać udostępnione osobom upoważnionym przez administratora  
oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
Prawa osób, których dane dotyczą   
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
- sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
- usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 czy 18 RODO), 
- przenoszenia danych (jeżeli przysługuje ono na podstawie art. 20 RODO).  
Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych  
z Państwa szczególną sytuacją – na zasadach określonych w art. 21 RODO.  
Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować 
wysyłając e-mail do Inspektora ochrony danych: rokita.rodo@op.pl lub składając pismo w siedzibie SOSW. 
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt - ul. Stawki 
2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00) jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych narusza 
przepisy prawa. 
Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia z Państwem 
korespondencji mailowej w tymże przedmiocie. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane. 
Przekazywanie danych do państw trzecich 
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego czy organizacji 
międzynarodowych. 
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