
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających wnioski o 
udostępnienie informacji publicznej 
 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: 
L.119/1), dalej zwane RODO:  

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego z 
siedzibą przy ul. Ciasnej 13 w Warszawie (kod pocztowy: 00-232), tel.: (22) 831 13 27, adres e-
mail: sp158@eduwarszawa.pl reprezentowane przez dyrektora szkoły.  

2. Dane osobowe osób składających wniosek są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o 
udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony 
interes administratora oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z realizacją 
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego.  

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 odbiorcą danych 
osobowych będą: 

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu świadczące usługi hostingu poczty 
elektronicznej oraz zarządzania system informatycznym (odbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 9 
RODO);  

b) dane mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, 
Sąd, Prokuratura) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym 
postępowaniem. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków 
wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane.  

5. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie dostępu do 
danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Zakres każdego z tych 
praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego 
uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej oraz celu 
przetwarzania Państwa danych przez Administratora. 

6. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.  

7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i 
niezbędne do realizacji wniosku przez Administratora. Odmowa ich podania uniemożliwi 
wykonywanie tych obowiązków przez Administratora.  

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Nie 
będą także przekazywane do państwa trzeciego. 

9. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Prosimy o kontakt na adres mailowy: 
IOD@sp158.waw.pl lub listownie na adres podany w punkcie 1 z informacją, że wiadomość jest 
adresowana do inspektora ochrony danych.  

 


