Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 przepisów ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe
przetwarzane będą na następujących warunkach:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Lipnie, ul. Powstańców
Wielkopolskich 68, 64-111 Lipno.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
• Zgodnym z wymaganiami prawa oświatowego, w zakresie działalności:
- Dydaktycznej;
- Wychowawczej;
- Opiekuńczej.
3. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać:
• Dane osobowe uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie przepisów prawa
oświatowego, aktów wykonawczych do tych

przepisów,

innych

aktów

prawnych

oraz w niektórych przypadkach na podstawie zgody.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobytu ucznia w szkole i przechowywane
do czasu wymaganego kategorią archiwalną dokumentacji ustaloną w jednolitym rzeczowym
wykazie akt. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych
i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia
danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia,
że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków
określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania
tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.
7. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani
do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują,
że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.
8.

Inspektorem Ochrony

Danych Osobowych jest Pani Natalia

mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com, tel. 783 479 791.

Ratajewska, e-

Z dniem 25 maja 2018 zmieniają się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Wchodzi w życie Rozporządzenie 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).
W celu zwiększenia kontroli bezprawnego pobierania danych osobowych jako Administrator
danych osobowych wypełniając obowiązek określony w art.12 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. U. UE. L. z

2016

r.

Nr 119,

str. 1

przekazujemy

poniżej informację .
INFORMACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPNIE
–klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12)
Na podstawie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.
1) od dnia 25 maja 2018 roku
Administrator danych: Zespół Szkół w Lipnie, reprezentowany przez Dyrektora zgodnie
z wymogami przywołanego wyżej Rozporządzenia informuje:
• Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Lipnie, ul. Powstańców
Wielkopolskich 68, 64-111 Lipno, reprezentowany przez Dyrektora.
• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Ratajewska pod numerem
telefonu każdorazowo zgłoszenie powinno być potwierdzone za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com
Z Inspektorem można kontaktować w następujący sposób:
-telefonicznie 783479791
- przez e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com

• Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa w zakresie prowadzonych
przez ośrodek postępowań, mających na celu realizację zadań ustawowych;
• Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Zespołu Szkół
w Lipnie oraz organy administracji publicznej właściwe do współpracy;
• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
• Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji
dokumentów urzędowych;
• Każdemu podmiotowi (klientowi), który udostępnia swoje dane osobowe przysługują
następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1.

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

2.

prawo dostępu do danych osobowych,

3.

prawo żądania sprostowania danych osobowych,

4.

prawo żądania usunięcia danych osobowych,

5.

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6.

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną

sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu,
7.

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu Administratorowi
danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego Administratora. Jednakże wykonane
zostanie to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia
danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie
umowy
lub na podstawie zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez
wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres
mailowy.
• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Zespołem Szkół w Lipnie
oraz prowadzenia postępowań.
•Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez
Zespół Szkół w Lipnie.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad y (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest

Zespół Szkół w Lipnie
ul. Powstańców Wielkopolskich 68, 64-111 Lipno
2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – naszym Inspektorem Ochrony

Danych jest Pani Natalia Ratajewska, kontakt : 783 479 791
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich
podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
b) dane osobowe ucznia związane z jego udziałem w wycieczkach, konkursach i zawodach
organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. –
RODO;
c) wizerunek oraz osiągnięcia ucznia w celu publikacji w materiałach publikowanych
lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (na www i
na facebooku) na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danych
rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody,
oświadczenia, itp.).
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców narusza przepisy
ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem
ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie
ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody
a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć
ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach.
9. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO – Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna wobec uczniów i ich rodziców w związku innymi
sposobami kształcenia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Lipnie, ul. Powstańców
Wielkopolskich 68, 64-111 Lipno.
2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail ochronadanychosobowych24@gmail.com oraz pod numerem
telefonu 783 479 791.
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania zadania
realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493).
4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka mogą być podmioty, które przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, firmom
zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na
podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i
publicznym.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków;
▪ na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem;
▪ 3 lit b RODO, tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu
podlega administrator;
▪ 3 lit d RODO, gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych
w interesie publicznym;
▪ 3 lit e RODO, gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczenia podstawie art. 20 prawo do przenoszenia danych;
▪ na podstawie art. 21 prawo do wniesienia sprzeciwu;
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zdalnego kształcenia
Pani/Pana dziecka.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania.

