Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
uczniów i rodziców/opiekunów prawnych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych
osobowych, jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako ZSO)
ul. Kilińskiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel.: 41 265-44-32, e-mail:
sekretariat@staszic.ostrowiec.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail:
iod@arx.net.pl lub pisząc na adres ZSO, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe zebrane podczas procesu rekrutacji do ZSO, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit c) RODO lub art. 9 ust 2 lit g) RODO w celu realizacji ustawowych zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, wynikających m.in. z przepisów:
- ustawy Prawo oświatowe,
- ustawy o systemie oświaty,
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
2. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach np.: promocji
działalności i pozytywnego wizerunku szkoły oraz osiągnięć uczniów, udziału w zajęciach dodatkowych,
publikowania wizerunku uczniów utrwalonych na zdjęciu w czasie różnych uroczystości, korzystania z eusług, na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, w zakresie i celu
określonych w treści takiej zgody, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art.
9 ust. 2 lit. a) RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący,
Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie
Administratora tzw. podmioty przetwarzające (np. dostawcy systemów informatycznych).
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe zbierane w związku z nauczaniem będą przechowywane do końca okresu, w którym
uczeń będzie uczęszczał do szkoły, a po tym okresie będą przechowywane przez czas wynikający z
przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
Prawa osób, których dane dotyczą
1. Na zasadach określonych przepisami RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) , na podstawie art. 17 RODO;
-

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
- prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
-

Prawo do sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO.

2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit
a) RODO lub art. 9 ust 2 lit a) RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie.
3. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od
chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed
wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem.
4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw
zależy bowiem od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych.
Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych
Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości
realizacji zadań oświatowych.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
Informacje o profilowaniu
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. Oznacza to, że nie są wykorzystywane systemy informatyczne, które
gromadziłyby informacje na Państwa temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby
decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub mogłyby w podobny sposób istotnie na
Państwa wpływać.

