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WZORY OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH W POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM.
JAKUBA WEJHERA, UL. SOBIESKIEGO 344, Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE.
1.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KANDYDAT DO PRACY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera, ul. Sobieskiego
344, z siedzibą w Wejherowie.
2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś
podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz, w przypadku dobrowolnego
podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, moja zgoda. Podanie danych osobowych
wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.
3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być
podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane
osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe
zostały zebrane.
5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 4 miesiące od dnia zakończenia
rekrutacji lub w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje przez okres 3 lat lub do czasu wycofania przez
Państwa zgody.
7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania,
dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu
danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania
zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych
iodo@pzs4-samochodowka.pl oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w
wyniku naruszenia przepisów RODO.
8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo ponadto prawo do usunięcia oraz
przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można
złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją
wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.
Imię

Nazwisko

Data

Podpis kandydata do
pracy

2 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRACOWNIK
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1. Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera, ul. Sobieskiego 344, z siedzibą w Wejherowie.
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2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, inne przepisy prawa
pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, zgoda.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.
3. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być
podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające
dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane.
5. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat, od dnia zakończenia stosunku pracy.
7. Pracownicy mają prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania,
dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu
danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu
przetwarzaniu danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych iodo@pzs4- samochodowka.pl
oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów
RODO.
8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody pracownik ma prawo do żądania usunięcia
oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody
można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora.
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.
Imię

Nazwisko

Data

Podpis pracownika

3 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRAKTYKANT

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera, ul.
Sobieskiego 344, z siedzibą w Wejherowie.
2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie praktyki studenckiej, zaś podstawą prawną
przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz, w przypadku
dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, moja zgoda. Podanie danych
osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.
3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą
być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające
dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane.
5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia praktyki do celów
związanych z jej odbywaniem oraz przez 6 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania,
dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
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Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu
danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania
zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych
iodo@pzs4-samochodowka.pl oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w
wyniku naruszenia przepisów RODO.
8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo ponadto prawo do usunięcia
oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody
można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora.
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

Imię

Nazwisko

Data

Podpis praktykanta

4. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY STAŻYSTA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera, ul. Sobieskiego
344, z siedzibą w Wejherowie.
2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie stażu zawodowego lub przygotowania
zawodowego, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające
z przepisów prawa, zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.
3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być
podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane
osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane.
5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące od dnia zakończenia wolontariatu do celów
związanych z jego odbywaniem oraz przez 6 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania,
dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu
danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania
zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych
iodo@pzs4.wejher.pl oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku
naruszenia przepisów RODO.
8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo ponadto prawo do usunięcia oraz
przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można
złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją
wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.
Imię

Nazwisko

WZORY OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Data

Podpis stażysty
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOLONTARIUSZ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera, ul. Sobieskiego
344, z siedzibą w Wejherowie.
2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie pracy na zasadach wolontariatu, zaś
podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa,
zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.
3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być
podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane
osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane.
5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia wolontariatu do celów
związanych z jego odbywaniem oraz przez 6 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania,
dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu
danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania
zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych
iodo@pzs4-samochodowka.pl oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w
wyniku naruszenia przepisów RODO.
8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo ponadto prawo do usunięcia oraz
przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można
złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją
wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.
Imię

Nazwisko

Data

Podpis wolontariusza

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW O OBJĘCIU UCZNIA
POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNĄ
6

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych , danych dziecka, jest Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im.
Jakuba Wejhera, ul. Sobieskiego 344, z siedzibą w Wejherowie.
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Strona 4 z 6

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY, PRACOWNIKÓW, EMERYTÓW, UCZNIÓW I RODZICÓW

2020

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u Administratora, z którym można się
kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw: iodo@pzs4samochodowka.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Celem przetwarzania jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 09 sierpnia 2017r w sprawie organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz.1591)
oraz rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz.U. z 2017r poz. 1646).
4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty
wskazane przez rodzica/opiekuna, Urząd Miasta.
5. Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i
archiwizacji, wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy
kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe zostaną usunięte po upływie określonego
dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, lub do momentu odwołania zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji zadania.
Imię

7

Nazwisko

Data

Podpis
rodzica/opiekuna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO WNIOSKU ZFŚS

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że Administratorem danych osobowych
jest Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera, ul. Sobieskiego 344, z siedzibą w Wejherowie.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iodo@pzs4-samochodowka.pl
Celem przetwarzania jest realizacja świadczeń socjalnych. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 4 marca 1994
r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dane
osobowe pracownika udostępniane są podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, ZUS, Urzędom
Skarbowym. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą
przetwarzane, w tym przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku rozliczeniowego w którym nastąpiła wypłata
świadczenia. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany,
w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż
ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych
uniemożliwi przyznanie świadczenia. Pracownik ma prawo do ochrony swoich danych, dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Imię

Nazwisko

WZORY OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Data

Podpis
korzystającego
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8 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRACODAWCY DLA PRACOWNIKA/EMERYTA/RENCISTYNAUCZYCIELA – FUNDUSZ ZDROWOTNY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
Administratorem Pani/Pana danych jest: Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera, ul. Sobieskiego 344, z siedzibą
w Wejherowie.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań pracodawcy/ byłego pracodawcy w zakresie funduszu
zdrowotnego nauczycieli, zaś podstawą przetwarzania jest ustawa Karta Nauczyciela z 1982r z późn. zm.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa uniemożliwi
korzystanie ze środków funduszu przez osobę zainteresowaną.
Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty
uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach
świadczenia usług dla administratora.
Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji
międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe zostaną usunięte po upływie określonego dla danej
kategorii dokumentacji okresu przechowywania, tj. 5 lat od zakończenia roku rozliczeniowego w którym nastąpiła wypłata
świadczenia..
Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i
uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia
przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania.
Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z
Inspektorem ochrony danych na maila : iodo@pzs4-samochodowka.pl oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową
lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo ponadto prawo do usunięcia oraz przenoszenia
danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania
stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak
możliwości przetwarzania danych przez administratora.
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