
KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., 

informuję, iż:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48,  

62-100 Wągrowiec, tel. 672620108, email: zsp1wagrowiec@post.pl, 

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Pan Zbigniew Smoliński,   

email: zsp1wagrowiec@post.pl, telefon / 672620108 

Inspektor Ochrony Danych – Pani Beata Lewandowska – Weiser, e-mail: biuro@iodopila.pl, tel. 692432847 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

 Administrator przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r., wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (ustawa o systemie 

oświaty i ustawa prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, statut, rozporządzenia) 

 W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) 

 Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa 

dziecka/ucznia  

 W celu monitorowania obiektu (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych); dla zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia  

 

Odbiorcy danych: 

Dane osobowe Państwa dzieci przekazywane są tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, w tym m. in.: 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej 

 Kuratorium Oświaty  

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  

 Organ nadzorczy 

oraz zaufanym podmiotom, z którymi Zespół Szkół nr 1 posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych  

Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy: 

https://poczta.wp.pl/k/


Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych 

Państwa oraz Państwa dzieci: 

 Podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska Państwa oraz Państwa dzieci, data urodzenia) 

 Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail) 

 Dane dotyczące zamieszkania 

 Dane psychologiczne dziecka (w przypadku korzystania z opinii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej) 

 Dane dotyczące zdrowia fizycznego dziecka (w przypadku zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego) 

 

Prawo dostępu do danych osobowych:   

Posiadają Państwo prawo do: 

 Prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679 

Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679 

 Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 

Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18  

ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 

 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; w celu 

skorzystania z praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych szkoły 

Jednocześnie nie przysługuje Państwu: 

 Prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

 Prawo do przenoszenia danych, 

 Prawo do wycofania danych (za wyjątkiem przetwarzania danych na podstawie zgody art.6 a) 

 

Okres przechowywania danych osobowych: 

 Dane osobowe wynikające z realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia będą przetwarzane 

przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe. 

 Dane przetwarzane w pozostałych celach będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: 

Podanie przez Państwo danych osobowych jest: 

 Wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie 

oświaty. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (nieprzyjęcie do Szkoły). 

 Dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Brak zgody lub jej 

niewyrażenie skutkuje brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach, 

niezgłoszeniem ucznia do ubezpieczenia, brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem.  



 

Zgodnie z obowiązującym prawem Zespół Szkół nr 1 nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie  

i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na 

uroczystościach, wycieczkach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie 

wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany. 

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


