Klauzula informacyjna dla uczniów
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) przyjmuję do
wiadomości iż: Zgodnie z art. 13 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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen.
Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok, tel. 85 742 12 13, mail:
szkola@zst.bialystok.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława
Andersa w Białymstoku – inspektor@jk-m.pl, tel. 511268962.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe z dnia
14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawą o systemie oświaty z dnia
7 września1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe ucznia przetwarzane
będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych ucznia mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają w przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół
Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku przetwarzają dane osobowe, dla
których Administratorem jest Zespół Szkół Technicznych gen. Władysława Andersa
w Białymstoku.

5) Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Białymstoku. Dane
uzyskiwane na podstawie wyrażonej zgody przechowywane będą do momentu wycofania zgody.
6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7) Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie 3a jest wymogiem ustawowym. Podanie
danych osobowych wymienionych w punkcie 3b jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji

celu.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
w formie profilowania
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza
obszar działalności RODO (wyjątek konto na Facebook)

Administrator danych
Inspektor ochrony danych – Justyna Zaleska, mail: – inspektor@jk-m.pl
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