OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZNIÓW i OPIEKUNÓW
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem jest Zespół
Szkół nr 1 im. J. Słowackiego w Dębnie, ul. Zachodnia 4, 74-400 Dębno, tel. 95 7602136,
e-mail zsdebno@wp.pl, zwany dalej „Zespołem Szkół” lub „Administrartorem”.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespołu Szkół jest Pan Leszek Morus, z którym można
kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem
kontakt@szczecinrodo.pl
3. Dane osobowe uczniów i ich opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu:
a) realizacji obowiązku nauki, w tym w stosunku do uczniów niepełnosprawnych,
b) prowadzenia dziennika zajęć, w tym w formie elektronicznej, księgi ewidencji, księgi uczniów
i księgi arkusza ocen oraz innej dokumentacji szkolnej wymaganej przepisami prawa,
c) weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,
d) udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
e) wydawanie i prowadzenie ewidencji wydanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
indeksów, legitymacji, e-legitymacji i mLegitymacji szkolnych,
f) organizacji wycieczek szkolnych, organizacji konkursów i olimpiad szkolnych,
g) zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób
pozostających pod opieką jednostki,
h) zapewnienia współpracy z innymi szkołami, placówkami, uczelniami,
i) prowadzenia świetlicy,
j) prowadzenia stołówki,
k) prowadzenia biblioteki,
l) organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla uczniów,
m) wykonywania innych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem
zadań przez Zespół Szkół na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe wskazane
mogą być udostępniane m.in. podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi współpracuje
Administrator tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i
wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji
i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym
usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową,
innym szkołom oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce,
higienistce oraz stomatologowi szkolnemu, organowi prowadzącemu – Powiatowi
Myśliborskiemu, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3
celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21
Rozporządzenia.
6) przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

7. Podanie przez danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązków edukacyjnych przez
Zespół Szkół. Przy czym podanie danych jest:
- obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie
umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności
wymagających podania danych lub niezawarcie umowy.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane państwom
trzecim.

