
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH  W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, 

iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Kłodawie, reprezentowana przez Dyrektora szkoły; Z administratorem 

można się kontaktować: 

a. listownie: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, 

ul. Mickiewicza 4; 62-650 Kłodawa, 

b. wysyłanie wiadomości e-mail na adres: zspklodawa@wp.pl 

c. telefonicznie: 063 2730263 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe do 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych: telefon kontaktowy: 661040760; adres poczty 

elektronicznej: ekocerber@gmail.com;Inspektor to osoba, z którą można się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

3. Celem przetwarzania danych osobowych przez szkołę jest wypełnianie obowiązkó 

publicznych nałożonych na szkołę przepisami prawa. W przypadku danych osobowych 

dzieci jest to realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, 

zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego 

wypełniania i uzupełniania niezbędnej dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej. Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników, 

kontrahentów w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z zawartych umów 

o pracę bądź umów cywilnoprawnych. W ramach ustawowych obowiązków szkoła będzie 

przetwarzała również dane osobowe  uczniów, ich rodziców oraz opiekunów prawnych; 

4. Dlatego też Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane 

osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz 

przepisów wykonawczych do ustaw (m. in.: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

Oświatowe, Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Ustawy z dnia 15 

kwietnia z 20111 roku o systemie informacji oświatowej, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

roku Karta Nauczyciela, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy oraz innych 

aktów wykonawczych), na podstawie:  

a. realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

b. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. e RODO; 



c. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 

zgody na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO; 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego 

zostały zebrane. Dane osobowe uczniów (rodziców, opiekunów prawnych) będą 

przetwarzane do czasu zakończenia okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły, 

pozostałe dane osób będą przetwarzane do zakończenia obowiązku prawnego, dla którego 

zostały zebrane; 

6. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa bądź upoważnionym na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzanych 

danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); Odrębną kategorię odbiorców, 

którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń 

oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych 

dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych; Dane nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego; 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019 r. poz. 553 z 

zm.); zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawę organizacji i zakresy działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, 

poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora; 

8. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia 

umowy w zależności od załatwianej sprawy; 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

10. Ma Pan/Pani prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych; 

b. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie 

lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ekocerber@gmail.com; 

c. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
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