
                                                                                      

Klauzula  informacyjna RODO – OŚRODEK WSPARCIA I TESTÓW 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) zwanego dalej RODO – informuje się, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Ośrodek Wsparcia i Testów mieszczący się w 

Bydgoszczy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3, ul. Graniczna 12. 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z 

Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: 

Inspektor Ochrony Danych, ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust.1 lit.  b)  RODO w  celu realizacji umowy zawartej z Panią / Panem zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do umowy „Regulaminu Ośrodka Wparcia i Testów  w Bydgoszczy” (dotyczy to 

także przetwarzania danych osobowych w związku z podejmowaniem działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).  

- art. 6 ust 1 lit. e) RODO w celu realizacji wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  

w związku z umową nr CID/000002/02/D dotyczącej powierzenia zadania pn. „Utworzenie  

i prowadzenie  Ośrodka Wsparcia i Testów” funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum 

Wspierającym Edukację Włączająca w Bydgoszczy, w ramach programu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z  

niepełnosprawnością”. 

- art. 9 ust.2 lit g) RODO przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii np.: dotyczacych 

zdrowia ze względu na ważny interes publiczny w związku z prawidłową realizacją w/w programu. 

4. Dane osobowe jakie będą przetwarzane w ramach realizacji programu przez Ośrodek Wsparcia i 

Testów to imię nazwisko, pesel oraz adres zamieszkania i informacje o stopniu niepełnosprawności 

w związku z zawartą umową i realizacją zadań powierzonych Administratorowi Danych 

Osobowych. 

5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym  

na podstawie przepisów prawa, w tym instytucjom kontrolującym wydatki jak i realizację projektów;  

PFRON.  

6.  Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów 

powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Szkoły, w 

szczególności mogą to być firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów 

informatycznych, jak również pracownicy Ośrodka Wsparcia i testów na podstawie wydanych 

upoważnień przez Administratora Danych Osobowych. 

7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres 5 lat 

od momentu zakończenia obowiązywania umowy ze względu na ewentualne roszczenia w stosunku 

do wykonanej usługi . 
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8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 

b. Poprawiania swoich danych osobowych. 

c. Wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną Państwa 

sytuacją  wobec stosowania art. 6 ust. 1 lit. e)  

d. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich 

przechowywania  w przypadku: 

− zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich 

przetwarzania, 

− potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia 

prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę , w celu umożliwienia Państwu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej pomiędzy 

Państwem Ośrodkiem Wsparcia i Testów. Niepodanie danych oznacza brak możliwości rozpatrzenia 

wniosku i zawarcia umowy wypożyczenia sprzętu, a w konsekwencji brak możliwości udzielenia 

pomocy w ramach programu. 


