
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA UCZNIÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane
osobowe, jest Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1, 21-200 Parczew, telefon
– 83 355 11 28, e-mail – sekretariat@zsparczew.pl

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub
wątpliwości  mogą  się  Państwo  kontaktować  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  pod  adresem  e-mail:
iodzsparczew@zsparczew.pl lub listownie na adres: ul. Wojska Polskiego 1, 21-200 Parczew.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych szkoły,
którymi są w szczególności realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniowi
bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, realizacji
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, a także promocji szkoły i osiągnięć uczniów.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych są przepisy  ustawy
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji  oświatowej oraz akty prawne dotyczące
pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  W przypadku publikacji  danych i wizerunku w związku z promocją szkoły
i osiągnięć uczniów podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez ucznia/rodzica/opiekuna prawnego.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Starostwo
Powiatowe w Parczewie jako organ prowadzący szkołę, a także inne niewymienione podmioty i organy uprawnione
do otrzymywania danych w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 dostawcy  usług  IT,  z  którymi  administrator  ma  podpisane  umowy  powierzenia  przetwarzania  oraz  inne
osoby/podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji zadań na podstawie umów cywilnoprawnych,
jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji;

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe uczniów, rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
wymienionych  celów,  a  po tym czasie przez okres  wskazany w przepisach dotyczących  archiwizacji.  W przypadku
danych,  na  których  przetwarzanie  wyrażono  zgodę,  dane  będą  przetwarzane  przez  okres  wskazany  w  wyrażonej
zgodzie lub do czasu jej odwołania.

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  a  także  do  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi

W  przypadku  kiedy  uznają  Państwo,  iż  ZS  im.  S.  Staszica  w  Parczewie  przetwarza  dane  osobowe  niezgodnie
z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji,  gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa.
Niepodanie danych spowoduje, iż w stosunku do Państwa dziecka nie będziemy mogli zrealizować celów dla jakich dane
są zbierane.
W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie
danych ma charakter dobrowolny.


