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Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

B. Klauzula informacyjna dla pracowników 

C. Klauzula informacyjna stosowane przy zleceniach, umowach o dzieło, z 
wykonawcami, kontrahentami 

D. Klauzula informacyjna o monitoringu 

E. Klauzula informacyjna przy internetowej komunikacji ( intranet) 

F. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy 

G. Klauzula informacyjna dla darczyńców 

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 

 

8) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres …..dni/lat (lub kryteria ustalania okresu) 

9) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w każdym momencie*  

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

11) Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu ……, 
(podać przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą) 

12) Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane 
osobowe zostały zebrane: Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu …….. 

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 i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana/uczniów ……………………...........………………..…………………………….......  
danych osobowych jest Zespół Szkół Agrotechnicznych z siedzibą w Słupsku, ul. Szczecińska 36, 
tel.: +48 59 845 64 48, mail: zsa@zsa.slupsk.pl 

 
2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku jest pani Monika 

Zieleniewska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu: 
(+48) 59 841 85 38 lub adresem email: mzieleniewska@powiat.slupsk.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego 
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w 
Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o 
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji 
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

4. Dane osobowe związane z wizerunkiem Pana/Pani/ ucznia będą przetwarzane za 
pośrednictwem strony internetowej szkoły, profili społecznościowych szkoły, tablicy 
informacyjnej oraz kronice szkolnej w formie zdjęć oraz filmów na potrzeby promocji szkoły w 
środowisku lokalnym.   

5. Pani/Pana/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone  
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum. 

6. Posiada Pani/Pan /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7.  Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 
przepisy prawa oświatowego j/w. 

9. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zrozumiałem treść  dokumentu i dodatkowo wyrażam 
zgodę na: 

a) na przetwarzanie numeru telefonu 

b) przetwarzanie prywatnej poczty elektronicznej 

c) przetwarzanie adresu korespondencji 

 
 


