
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 

 DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRAW OSÓB, 

 KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARANE SĄ 

 PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH 

W GUBINIE 
 

Zainteresowane osoby (uczniowie, rodzice, opiekunowie prawni oraz inne osoby) są uprawnione do 

złożenia wniosku w zakresie realizacji ich praw wynikających z RODO, a Szkoła zobowiązana jest do 

jego rozpatrzenia według poniższych zasad: 

 

Zainteresowana osoba może zgłosić wniosek do : 

 

Zespółu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie 

ul. Racławicka 1 

66-620 Gubin 

 

poczynając od 25 maja 2018 r. 

 

Administrator Danych Osobowych (Szkoła) rozpatruje wniosek złożony przez zainteresowane osoby 

lub osoby działające w ich imieniu: 

1) w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania; 

2) w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań zainteresowanej osoby ma skomplikowany charak-

ter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące (w terminie 

miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor Ochrony Danych poinformuje zainteresowaną osobę 

listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia); 

3) w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem zainteresowanej osoby, Inspektor 

Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinfor-

muje zainteresowaną osobę listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesie-

nia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

 

Osoba zainteresowana może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności.  

 

Wniosek powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania. 

Osoba zainteresowana może złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie Szkoły lub przesłać go za      

pośrednictwem poczty elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Szkoły - sekretariat@zslit.gubin.pl 

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Administratora Danych 

Osobowych żądania Osoby zainteresowanej. 

Osoba zainteresowana uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzie-

lenia odpowiedzi przez Administratora Danych Osobowych. 

W imieniu Administratora Danych Osobowych Inspektor Ochrony Danych udziela Osobie  zaintereso-

wanej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem       

odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Osoby zaintere-

sowanej. 

Administrator Danych Osobowych nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie  

wniosku. 

Właściwym dla Administratora Danych Osobowych organem nadzoru w zakresie ochrony danych      

osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


