
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW i UCZNIÓW – 
PO PRZYJĘCIU DO SZKOŁY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych- zwane Rozporządzenie) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).  

1. Administrator danych 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 
reprezentowany przez Dyrektora Szkoły. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 
ul. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk, przez e-mail: zseitpaslek@elblag.net  lub telefonicznie: 55 248-31-29 
2. Inspektor ochrony danych 

 Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z 
przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Wojska 
Polskiego 36, 14-400 Pasłęk, przez e-mail: zseitpaslek@elblag.net  lub telefonicznie: 55 248-31-29  
3. Dane osobowe ucznia są przetwarzane na podstawie:  
art.6 ust 1 lit. a), lit. c), art 9 ust. 2 lit. a) lit. h) – RODO, ustawy Prawo Oświatowe 
4. Podanie danych osobowych ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych zawartych w podaniu o przyjęcie do 
szkoły (oraz – w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły – fotografii w procesie wyrabiania legitymacji szkolnej) jest 
obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty. 
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem 
nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą, funkcjonowaniem Rady Rodziców oraz w celach udzielania 
wsparcia uczniom, promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia. 
6. Dane osobowe ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych będą – zgodnie z w/w ustawą przetwarzane w celu 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, funkcjonowaniem Rady Rodziców oraz w celach 
udzielania wsparcia uczniom zgodnie z w/w ustawą będą przechowywane przez 5 lat od momentu zakończenia nauki. 
W przeciwnym przypadku zostaną usunięte bezzwłocznie po podjęciu decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły. 
7. Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy, instytucje oraz firmy z którymi zawarto umowy powierzenia 
danych osobowych dodatkowo dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie podmiotom 
uprawnionym takim jak: policja, sądy, organy ścigania, prokuratura, organom nadzoru oświatowego, organowi 
prowadzącemu placówkę, pielęgniarce szkolnej, firmom ubezpieczeniowym na podstawie stosownej podstawy 
prawnej. 
8. Podanie danych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka jest obowiązkiem ustawowym. Dane powinny być podane w 
zakresie: imienia i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, imienia i 
nazwiska dziecka, miejsca zamieszkania dziecka, daty urodzenia dziecka, numeru PESEL dziecka, stanie zdrowia 
dziecka. Podanie innych danych jest dobrowolne 
9. Uczeń w wieku powyżej 16 lat lub jego rodzic / opiekun prawny mają prawo żądania od Szkoły: dostępu do 
danych dotyczących ucznia, otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, prostowania tych danych, 
usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać 
tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, otrzymania 
danych przekazanych szkole przez ucznia / rodzica / opiekuna prawnego lub przekazania ich innemu administratorowi 
w postaci pliku komputerowego w powszechnie stosowanym formacie. 
 
10. Dane osobowe ucznia są poddawane profilowaniu polegającym na: automatycznym przyporządkowaniu uczniów 
do grup otrzymujących lub nie promocję do kolejnej klasy w zależności od liczby ocen niedostatecznych. 
automatycznym ustalaniu średniej ocen decydującej o otrzymaniu świadectwa szkolnego z wyróżnieniem. Uczeń w 
wieku powyżej 16 lat lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły 
 

 
………………………….………………………….....                         
…………………………………… 
(imię i nazwisko ucznia, rodzica/opiekuna prawnego)                                                            (data i podpis) 


