
Klauzula informacyjna ogólna 
 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż: 
1.  Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Żychlinie, reprezentowany przez 
Dyrektora, ul. Narutowicza 88, 99-320 Żychlin, tel. (24) 285 10 60, e-mail: zszychlin@op.pl. 
2.  Inspektor ochrony danych 
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych za pomocą e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl, tel. 605937609 lub pisemnie na 
adres administratora wskazany w pkt 1.  
3.  Cele i podstawy przetwarzania danych  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych 
z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą szkoły, w celu promocji działalności 
szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, w celu wykonania 
zadań własnych lub zaleconych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej.     
Podstawą prawną przetwarzania danych będą: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – udzielona przez Panią/Pana zgoda, 
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie z Panią/Panem umowy i późniejsze jej wykonywanie, 
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązki prawne ciążące na administratorze w związku z przepisami 
prawa (m.in.: ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, ustawą z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe),  
e) art. 6 ust. 1 lit. e RODO –  

4. Odbiorcy danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego 
uprawnionych takich jak: 

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej 
z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane 
w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów dotyczących 
archiwizowania dokumentów obowiązujących administratora. 
6.  Prawa osób, których dane dotyczą 
Posiada Pani/Pan prawa: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 
b) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe na podstawie art. 16 RODO, 
c) usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, 
e) przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO, 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawia art. 21 RODO,  
g) odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. 
W innych przypadkach podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 
8.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania. 
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