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Klauzula informacyjna dla opiekuna prawnego kandydata na ucznia 

 

 

Zgodnie z 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ulicy Al. Jana Pawła II 3,  

34-130 Kalwaria Zebrzydowska,  telefon kontaktowy: (33) 876 64 18,  adres poczty 

elektronicznej: szkola@zsken.edu.pl 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony 

danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest 

możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na 

adres siedziby Administratora, wskazany powyżej. 

3.Celem przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie: 

a) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz 

rekrutacja uczniów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO oraz art. 9 

ust. 2 lit. b i h RODO oraz zgodnie z rozdziałem 6 Prawa oświatowego, 

b) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia 

– monitoring wizyjny – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz zgodnie z 

art. 108a Prawa oświatowego, 

4.Podanie danych osobowych, o których mowa we wskazanym wyżej pkt 3 lit a, b jest 

niezbędne w realizacji wskazanych celów, a ich niepodanie uniemożliwi wykonanie 

lub należyte wykonanie uprawnień lub obowiązków spoczywających na 

Administratorze. 

5.Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby upoważnione przez 

Administratora oraz podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie 

przepisów prawa i przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora  

(m.in. MEN, Kuratorium, Starostwo Powiatowe, SIO, towarzystwo ubezpieczeniowe, 

podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy Administratora). 

6.Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7.Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia 

postępowania rekrutacyjnego. 

8.W odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana dziecka, przysługuje Pani/Panu prawo 

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 
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9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące w tym względzie 

przepisy prawa. 

10. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka nie będzie podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa 

w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 


