
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH  w 

WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 

 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz rozpoczęciem stosowania 

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 informuję, że 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i 

Policealnych  w Wysokiem Mazowieckiem.  

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych 

osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. 

 Kontakt: magdalewocz@wp.pl 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Dane osobowe Pani/Pana  dziecka będą wykorzystane a celach 

rekrutacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, o 

których mowa w przepisach ustawy z dn. 14. 12 2016r. – Prawo Oświatowe  - 

Dz. Ust. Z 2017r poz. 59 z późniejszymi zmianami. 

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez ZSOiP w dobrej wierze w celu: 

- przekazywania informacji na temat działalności prowadzonej przez szkołę, 

- dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi 

Administrator zawarł umowy powierzenia danych osobowych, a w 

szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony 

osób i mienia.  

3.  Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator  

           udostępnia dane na podstawie przepisów prawa, a w szczególności organom  

            ścigania, organom kontrolnym, NFZ, organom systemu ubezpieczeń, 

            Starostwu Powiatowemu i innym jednostkom oświatowym. 

4.  Zgoda , której Pani/Pan udziela jest  dobrowolna, niemniej jednak jest 

            niezbędna  do realizacji celów statutowych szkoły.  

5.  Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych, ich  weryfikacji, poprawiania, 

            przenoszenia, przetwarzania i usunięcia. 



6.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

             Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

            OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż przez okres wskazany  

w  przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.  

        

              PRZECHOWYWANIE DANYCH  

  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w siedzibie ZSOiP  z możliwością 

wykorzystania elektronicznych i wirtualnych zasobów i źródeł magazynujących. 

 

  

 Opracowała: Magdalena Lewocz – Muszyńska   

 


