
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
W PSZCZYNIE 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych rodziców, opiekunów 
prawnych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie. 
2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z inspektorem 
za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Tel. 32 210 37 27, 
e-mail: liceum.pszczyna@post.pl, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie, ul. 3 Maja 7, 
43-200 Pszczyna 
3. Cel przetwarzania i podstawa prawna: 
Celem przetwarzania danych przez Szkołę jest wypełnianie obowiązków publicznych 
nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede 
wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, statutowych 
(obecność na lekcjach, ocena osiągnięć uczniów, przeprowadzenie egzaminów, wycieczki, 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna) oraz zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz 
wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. 
W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza Szkoła przetwarza dane osobowe 
uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art.6 ust.1 lit.c) lub art.9 ust.2 
lit.g) RODO, tj. wypełnienia przez Szkołę obowiązku w ściśle określonych celach oraz zakresie, 
na podstawie konkretnych przepisów prawa. W niektórych przypadkach podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda 
tj. art.6 ust.1a) lub art.9 ust.2 lit.a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania 
danych w zakresie wizerunku ucznia. 
Podanie danych ma charakter obowiązku ustawowego. Brak podania danych osobowych 
uniemożliwi realizację zadań Szkoły. Dane zbierane i przetwarzane przez Szkołę: imiona, 
nazwisko, pesel, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, imiona rodziców, adres  
e-mail, numery telefonów, uprzednio ukończona szkoła, informacje o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
Szkoła przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej 
realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia. 
4. Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych. 
5. Szkoła może udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją 
uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Szkoła powierza dane osobowe 
firmom informatycznym, które współpracują i wspomagają działalność Szkoły od strony 
technicznej. 
6. Okres przechowywania danych: 
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  
w pkt.3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 
7. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą: 
Ma Pan/Pani prawo do: 
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- dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) 
- sprostowania nieprawidłowych danych (art.16 RODO) 
- żądania usunięcia danych (art.17 RODO) 
- żądania ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO) 
- wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO) 
8. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa. 
9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. 


