
 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 
Szanowni Państwo 
Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób 
chronione. Rozwiązaliśmy to przez prowadzenie różnego rodzaju środków technicznych  
i organizacyjnych, które wspomagają ten proces. 
Podstawę przekazania Państwu tej informacji stanowi art. 13 oraz art. 14 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. z 2016 r., 
L 119, poz. 1) zwanego dalej RODO. 
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

• Administratorem Państwa danych osobowych jak również młodzieży korzystającej  
z oferty Placówki jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 18, 07 
– 130 Lochów , który reprezentuje dyrektor; 

• Dane kontaktowe: ul. Wyspiańskiego 18, 07 – 130 Łochów, numer telefonu:  530 907 234, 
adres e – mail: sekretariat@zsplochow.pl.   
 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

• Administrator na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
(IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, z którym 
można kontaktować się pod nr telefonu 512323044 lub adresem e-mail: iod@fus-system.pl.  
 

PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: 

• art. 6 ust. 1 pkt. c, e RODO, co oznacza, że przyjętym przez administratora celem jest: 
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym  w związku realizacją przepisów prawa oświatowego, 
między innymi: 

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe; 

• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; 

• Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 917); 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 29 sierpnia 2014 r. w  sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji. 

b) promowanie działań Szkoły między innymi przez udostępnianie na stronie internetowej 
informacji o osiągnięciach uczniów, uczestniczeniu w konkursach, uroczystościach, 
przedsięwzięciach, w tym wizerunku, w sytuacjach w których rodzice, opiekunowie prawni, 
lub sami uczniowie w określonych przypadkach wyrazili na to zgodę. 

• art. 6 ust. 1 pkt. a RODO w sytuacji, kiedy Państwo zwracacie się do nas  
z określoną sprawą udostępniając własne dane osobowe lub administrator poprosił  
o udostępnienie danych osobowych, a przetwarzanie nie odbywa się w oparciu o podstawy 
wskazane w poprzednich punktach. 
 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

• Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli wynika bezpośrednio  
z przepisów prawa; 
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• Administrator pełniąc swoje zadania pozyskuje Państwa dane również w inny sposób niż od 
osoby której dane dotyczą korzystając z ze zbiorów, rejestrów administracji publicznej, co 
również wynika z przepisów prawa; 

• Część Państwa danych może być pozyskiwana w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody  
w formie oświadczenia, działania lub innego zachowania i jest to udostępnienie dobrowolne; 

• Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 
niezbędnym do realizacji przyjętych celów.  
 

UDOSTĘPNIANIE PRZEZ ADMINISTRATORA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

• Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni przez administratora 
pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie, wynikającym z ich zakresów obowiązków; 

• Odbiorcami danych osobowych w ściśle określonych przypadkach będą Powiat Węgrowski jako 
organ prowadzący, jak również organy publiczne, instytucje uprawnione do żądania dostępu 
do danych osobowych na podstawie przepisów prawa, między innymi Ministerstwo Edukacji  
i Nauki, Kuratorium Oświaty, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Sąd itp.; 

• Dane osobowe gromadzone przez ZSP nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
 

PRZECHOWYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

• Dane osobowe przetwarzane przez administratora będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji 
określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

• W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane będą przechowywane do czasu 
realizacji przyjętego celu w jakim zostały zebrane lub do wycofania udzielonej zgody.  

 
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo: 

• dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO); 

• żądania ich sprostowania (art. 16 RODO); 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ( art. 18 RODO); 

• sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (art. 21 RODO); 

• do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych 
osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych; 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w sytuacji, gdy 
dane zostały uzyskane na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO; 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie administratora, kierując korespondencję na 
adres administratora: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie ul. Wyspiańskiego 18, 07-130 
Łochów lub drogą elektroniczną pisząc na adres: sekretariat@zsplochow.pl.  
1. Nie przysługuje Państwu prawo:  

• usunięcia danych osobowych (wynikające z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO); 

• przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO (art. 21 RODO).  

2. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowaniu. 

                                                                                                          W imieniu Administratora  
                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły 
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