
Szanowni Państwo 

 

 

Ochrona danych osobowych to ochrona informacji 
dotyczących osób fizycznych przez podmioty, które  nimi 
dysponują. Chodzi tutaj zarówno o pojedyncze informacje 
stanowiące dane osobowe, jak również o całe zbiory danych. 
Obowiązek ten wynika z zapisu przepisów, gdyż każda osoba 
ma prawo do ochrony swoich danych osobowych. 

 

Według rozporządzenia 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 „RODO”), które 

weszło w życie 25 maja 2018 r. 

 

 

① DANYMI OSOBOWYMI  są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej 

do zidentyfikowania osoby fizycznej, której te dane dotyczą – przykłady: 

 

► imię, 
nazwisko 

► PESEL ► numer dowodu 
osobistego 

► NIP ► numer telefonu 

► wykształcenie ► przebieg kariery 
zawodowej 

► cechy 
osobowościowe 

► adres IP ► adres e-mail 

► sposób 
spędzania 
wolnego czasu 

► wyniki badań 
medycznych 

► informacje 
o chorobach 

► informacje  
o majątku 

► cechy 
osobowościowe 

 

 

② PRZETWARZANIE DANYCH  OSOBOWYCH to wykonywanie jakichkolwiek operacji 

na danych osobowych - przykłady takich operacji to: 

 

► gromadzenie ► utrwalanie ► organizowanie ► porządkowanie ► przechowywanie 

► adaptowanie, 
modyfikowanie 

► pobieranie ► przeglądanie ► wykorzystywanie ► ujawnianie 

► ujawnianie ► dopasowywanie, 
łączenie 

► rozpowszechnianie ► ograniczanie ► usuwanie, 
niszczenie 

 

 

 



③ ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest osoba fizyczna lub prawna, organ 

publiczny, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej lub inny podmiot, który samodzielnie lub 

wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.  

 
 
Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Policealna- Medyczne Studium Zawodowe 
im. Stanisława Liebharta w Lublinie, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły  
z siedzibą: 20-090 Lublin, ul. dr Kazimierza Jaczewskiego 5, zwany dalej Administratorem, 
który dokłada wszelkich starań aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się z zachowaniem 
najwyższych standardów, przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,  
a także było zgodne z zasadami obowiązujących przepisów. 
 
Ponadto Administrator:  

→ Spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane dotyczą   

→ Realizuje prawa osób, których dane przetwarza, są to: 

► prawo 
dostępu do 
swoich danych 

► prawo do 
sprostowania 
danych 

► do usunięcia ► do ograniczenia 
przetwarzania 

► do przenoszenia 
danych 

► do sprzeciwu ► przebieg kariery 
zawodowej 

► do niepodlegania 
profilowaniu 

  

 
 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznają, Państwo iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

 

Realizacja w/w obowiązków i uprawnień – co do zasady jest wolna od opłat. 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki ochrony danych oraz klauzulami 

informacyjnymi o przetwarzaniu danych osobowych jakie funkcjonują  

w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym  

im. Stanisława Liebharta w Lublinie 

 

 


