
Polityka ochrony danych osobowych 

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe  

im. Stanisława Liebharta w Lublinie, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły z siedzibą: 20-090 Lublin,  

ul. Dra Kazimierza Jaczewskiego 5, zwany dalej Administratorem. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem  

e-mail: inspektor@msz.lublin.pl 

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Administrator będzie odpowiedzialny za Państwa dane przetwarzane zgodnie z zasadą celowości. 

5. Dane osobowe jakie Administrator będzie pozyskiwał od Państwa to dane  adekwatne oraz ograniczone do tego,  

co niezbędne do celów, w których będą przetwarzane :imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, 

identyfikator komunikatora, adres IP lub inne dane niezbędne do realizacji celów  

6. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa, w czasie korespondencji, rozmów telefonicznych, przy składaniu 

zamówień, zawieraniu umów , jak też ze źródeł powszednie dostępnych takich jak baza CEIDG lub Internet,  

w związku z rozeznaniem ryku, zapytaniem ofertowym lub w trakcie realizacji postępowania opartego na procedurze 

zamówień publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

7. Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały osoby zatrudnione u Administratora, które zostały przeszkolone  

w zakresie ochrony danych osobowych i uzyskały dostęp do ich przetwarzania, organy administracji publicznej zgodnie  

z przepisami prawa, podmioty przetwarzające w zakresie niezbędnym do zapewnienia spójności i rzetelności danych, będą 

to firmy świadczące usługi wsparcia technicznego dla systemów, w których są przetwarzane państwa dane osobowe. 

8. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych. 

9. Administrator nie będzie profilował Państwa danych.  

10. Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umów, wypełnienia obowiązku prawnego jaki ciąży  

na Administratorze, bądź też do  wypełnienia zadania  realizowanego w interesie publicznym oraz po tym czasie przez 

okres wskazany w przepisach szczególnych.  

11. Państwa dane będą archiwizowane przez czas określony wymaganiami prawa. 

12. Administrator Państwa danych będzie stosował środki techniczne, organizacyjne i prawne pozwalające na ich bezpieczne 

przetwarzanie.  

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ( RODO) mają Państwo jako osoby, których dane dotyczą prawo 

do: 

 Dostępu do swoich danych. 

 Sprostowania swoich danych . 

 Usunięcia danych - na Państwa pisemny wniosek dane Państwa zostaną usunięte i nie będą przetwarzane w celach innych 

niż wymagana prawem zgodnie z art. 17 RODO 

 Ograniczenia ich przetwarzania - na pisemny Państwa wniosek z uwzględnieniem art. 18 RODO 

 Wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na Państwa pisemny wniosek z uwzględnieniem art. 21 RODO 

 Przenoszenia swoich danych na Państwa pisemny wniosek z uwzględnieniem art. 20 

 Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie 

danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO 

Administrator Danych Osobowych 
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