
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczniów  

i ich rodziców/opiekunów prawnych 

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych 
osobowych przekazywanych w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły jest Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej CKZiU), ul. Mickiewicza 1, 27-400 
Ostrowiec Świętokrzyski.  

Z administratorem można się skontaktować poprzez pocztę email: ckziuostrowiec@onet.eu lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
poprzez adres e-mail: iod@arx.net.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa 
danych osobowych przez CKZiU oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. 

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Dane przetwarzane są: 

- na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
CKZiU np. przeprowadzania rekrutacji, ewidencjonowania uczniów na potrzeby organizacji 
procesów kształcenia, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzenia dziennika 
lekcyjnego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, w związku z realizacją obowiązków 
prawnych ciążących na CKZiU w związku z realizacja działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej, a wynikających m.in. z przepisów: Ustawy z dnia o systemie oświaty, Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji oraz Ustawy Prawo oświatowe;  

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej 
przez Państwa w jednym lub większej liczbie celów, określonych każdorazowo w przekazywanych 
formularzach zgody, w celu promocji i dokumentowania zdarzeń z życia szkoły (np. publikowanie 
wizerunków uczniów utrwalonych na zdjęciu w czasie konkursów, turniejów sportowych i innych 
uroczystości szkolnych); 

4. ODBIORCY DANYCH 

Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa lub tzw. podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych umów 
powierzenia przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest CKZiU. 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędne do realizacji konkretnych celów 
przetwarzania, a w szczególności przez okresy realizacji obowiązków szkoły wobec uczniów, a także 
później przez okresy:  

- archiwizacji dokumentów i danych wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;  

- przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa; 

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania danych. 

W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 
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8. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

9. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU 

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 
profilowane.  

 


