
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

dla uczniów, rodziców i opiekunów prawnych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) dalej „RODO”,  informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Przysposabiająca do Pracy z siedzibą przy 

ul. H. Sienkiewicza 15 w Barlinku  

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane wyłącznie w celu realizacji zadań 

oświatowych wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza z ustawy o systemie oświaty  ze zm. 

Prawo oświatowe i rozporządzeń wydanych w jej wykonaniu, a także w celu podejmowania akcji 

edukacyjnych Szkoły oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku placówki.  

3. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom, chyba, że obowiązek 

przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa. 

4. Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych na podstawie art.15 RODO,  

- sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,  

- usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO,  

- ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO, 

- przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych. 

8. Dane w zakresie:  

- dane personalne ucznia, 

- dane personalne rodziców/opiekunów prawnych, 

- dane personalne osób upoważnionych do kontaktu i odbioru ucznia ze Szkoły, 

- dane dotyczące sytuacji prawnej ucznia, 

- dokumentacja lekarska, dokumentacja medyczna oraz innych badań (orzeczenia  o potrzebie 

kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności), 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym - Ustawa o systemie oświaty 

ze zm. Prawo oświatowe oraz jej rozporządzenia wykonawcze. 

Pozostałe dane podawane są dobrowolnie. 

 



Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 

moich/mojego dziecka danych osobowych przez Szkołę Przysposabiającą do Pracy w Barlinku. 

 

 

……………..……………………………………. 

Data i podpis ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna 


