
INFORMACJA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Dnia 25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. zwane dalej RODO. Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. 

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół 

Szkół Urszulańskich. Zależy nam na tym, aby wiedzieli Państwo w jaki sposób przetwarzamy 

i chronimy Państwa dane osobowe. Dbamy, aby ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne 

z przepisami. 

 

Państwa dane oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane w zakresie związanym z realizacją 

przepisów ustawy Prawo Oświatowe (dla celów związanych z nauczaniem). Zawarte z Państwem 

umowy określają zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, okres przetwarzania oraz sposób 

cofnięcia zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych.  

 

Przetwarzanie pozyskanych danych jest nam niezbędne do realizacji celów związanych z nauczaniem 

oraz podpisania i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1b 

RODO. 

 

Przetwarzanie pozyskanych danych jest nam potrzebne do wypełnienia obowiązków prawnych 

zgodnie z art. 6 ust 1 c RODO np. : 

Realizacją obowiązków związanych z nauczaniem. 

Wystawiania i przechowywania faktur.  

Rozpatrywania reklamacji.  

 

Przetwarzanie Państwa danych jest nam również niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów Zespołu Szkół Urszulańskich lub przez stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust. 1f 

RODO np.: 

― odpowiedzi na Państwa pytania i wnioski 

― tworzenia analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby 

― przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności 

― ustalenia i dochodzenia ewentualnych egzekucji roszczeń (m.in. zawiadamiania właściwych 

organów, windykacja). 

 

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy, po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do 

rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń oraz w ograniczonym zakresie w terminach 

określonych w Prawie Oświatowym. 

 

Państwa dane zostały przekazane lub mogą być przekazane do organów prowadzących kontrole na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

 

Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych to: 

― prawo dostępu do treści swoich danych 

― prawo do sprostowania danych 

― prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych ( „prawo do bycia zapomnianym") 

― prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

― prawo do sprzeciwu. 

 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa 

narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Mogą Państwo realizować swoje prawa: 

― osobiście w sekretariacie  szkoły 

― wysyłając e-mail na adres: sekretariat.zsu.poznan@gmail.com   

― telefonicznie pod nr 618528948 

― korespondując na adres: Zespół Szkół Urszulańskich, al. Niepodległości 41; 61-714 Poznań 


