
KLAUZULA  INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE 
 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych Pana/Pani, dziecka/podopiecznego jest Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 
Okszów, NIP: 5631003045, dalej: Administrator, z którym mogą się Państwo skontaktować  
w następujący sposób: 

 listownie: na adres siedziby Administratora, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów 
 e-mailem: zsckr@okszow.edu.pl 
 telefonicznie: 82 569 07 22 
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, Panią Karolinę Cichosz, z którą można się skontaktować 
w następujący sposób: 

 listownie: na adres siedziby Administratora, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów 
 e-mailem: iod.zsckr@okszow.edu.pl 
 telefonicznie: 82 569 07 23 
3. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w celu wykonywania 
obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa – podstawę prawną stanowi  
art. 6 ust. 1 lit. C. RODO. Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz rodziców odbywa się 
zgodnie z przepisami ustawy o Edukacji narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r., w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz ustawy z dnia  
16 grudnia 2016 r., prawo oświatowe. 
Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem 
monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz mienia placówki. 
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez realizację zadań ustawowych jest 
obowiązkowe, gdyż wynika z przepisu prawa. 
Administrator przetwarza dane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych szkoły takich jak: realizacja procesu nauczania, ewidencjonowanie uczniów na 
potrzeby procesów nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, realizacja zajęć dodatkowych, 
zadań z zakresu BHP, żywienia uczniów, wypożyczania książek z biblioteki. 

4. ODBIORCA DANYCH 
Dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego są udostępniane podmiotom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa (np. sądy, komornicy, podmioty świadczące usługi pocztowe  
i inne organy publiczne, urzędy i organy związane z oświatą i szkolnictwem. 
Ponadto, Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego dane osobowe są powierzone do przetwarzania 
podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w tym zewnętrznym podmiotom 
świadczącym usługi na rzecz szkoły, m.in.: dostawcy usług IT, firmy doradcze, prawne, 
audytowe, Krajowy System Danych Oświatowych, Vulcan. 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 
Dane Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego nie będą przekazywane poza obszar EOG. 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Dane Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego będą przetwarzane przez okres wskazany  
w przepisach prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami 
przez Administratora, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach archiwizacji. 

7. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
Posiada Pan/Pani, rodzic/opiekun prawny prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych; 
 sprostowania danych; 
 ograniczenia przetwarzania; 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
 przenoszenia danych; 
 wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. INFORMACJA W SPRAWIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI 

ORAZ PROFILOWANIA 
Dane Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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