
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Na podstawie art. 13 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), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 
z późn. zm. – „RODO” informujemy, że:  
 
1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Leżajski z siedzibą: ul. Kopernika 8, 37-
300 Leżajsk, tel. 172404530; 
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
iod@starostwo.lezajsk.pl; 
 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wydanie skierowania do młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego;  
 
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  

− art. 6 ust. 1 lit. c , art. 9 ust. 2 lit. g RODO  

− Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 
− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich 
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;  
 
5. Odbiorcy danych: odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być ujawnione 
podmiotom, z którymi zawarto umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów 
informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 
6. Okres przechowywania danych: dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny 
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z Rozporządzeniem 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;  
 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;  
 
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ; 
 
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 
 


