
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

informujemy, iż: informuję, że: 

1. Administratorem Państwa – (uczniów/rodziców uczniów /opiekunów /prawnych 

opiekunów) danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. Generała Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń 

Podlaski. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Pana mgr Macieja Celińskiego, z 

którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail – zspcelinski@wp.pl,  

tel. 572-100-945. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

3. zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy 

spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych; 

b) osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy; 

d) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze; 

e) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

f) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi; 

g) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 



podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

4. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań 

wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz 

Statutu, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz 

szczególnych przepisów wykonawczych, a także  obowiązków i zadań zleconych, na 

podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód. 

5. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 

b) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia 

RODO; 

c) prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia 

RODO; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 

Rozporządzenia RODO; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na 

podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO; 

f) prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia 

RODO. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez 

ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, 

jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z 

obowiązujących przepisów prawa;  



8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom i instytucjom oraz 

wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne 

Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa;  

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

międzynarodowej; 

10.  Rodzicom/prawnym opiekunom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86, gdy uznają, iż 

przetwarzanie danych osobowych, ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;  

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu 

na przepisy prawa oświatowego; 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 


