
 

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC UCZNIÓW I ICH RODZICÓW 

W ZWIĄZKU INNYMI SPOSOBAMI KSZTAŁCENIA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych 

oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Zespół Szkół Urszulańskich w skład którego 

wchodzą: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR, Liceum Ogólnokształcące Sióstr 

Urszulanek UR i XXXIX Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR z siedzibą 

al. Niepodległości 41, 61-714 Poznań. 

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się 

Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. 

Kontakt: inspektorochronydanychosobowych.zsu@gmail.com 

1. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe? Administrator będzie 

przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie 

publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493). 

2. Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?  Dane osobowe będą przechowywane 

przez okres trwania nauki. 

3. Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Odbiorcami danych osobowych mogą być 

podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 

z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom 

informatycznym, hostingowym, prawniczym, firmom zajmującym się ochroną danych 

osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do 

udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym. 

4.  Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Osoby, których dane 

dotyczą mają prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy: 

 dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
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d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 

osobowych, 

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Czy dane są przekazywane poza EOG?  Administrator nie przesyła danych osobowych do 

krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Czy dane wykorzystuje się do profilowania?  Dane osobowe nie są wykorzystywane 

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

7. Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?  Podanie przez Państwa danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zdalnego kształcenia Pani/Pana dziecka 

 


