Klauzula informacyjna
dla kandydatów na uczniów oraz uczniów szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych
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) zwanego dalej RODO, informuję, że:

Miejski Zespół Szkół nr 5 im.
ks. J. Twardowskiego w Gorlicach z siedzibą ul. Krakowska 5, tel. 18 3525301, e-mail:

1. Administratorem

danych

osobowych

jest:

mzs5.gorlice@o2.pl reprezentowany przez Dyrektora Szkoły
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Walczy, e-mail: walczy@um.gorlice.pl,
tel. 18 35 51 228.
3. Dane osobowe kandydatów na ucznia oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, a po przyjęciu
do szkoły dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na
administratorze, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j.: Dz.
U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
do szkoły, a następnie realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych w szkole.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy ww. prawa oświatowego.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
w pkt. 3, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny
z przepisami prawa (art. 160 – prawo oświatowe) oraz instrukcją kancelaryjną Szkoły przez
okres nauki w szkole tj. 8 lat.
6. Odbiorcami danych osobowych kandydata na ucznia, jego rodziców/opiekunów prawnych,
a następnie danych osobowych ucznia, jego rodziców/opiekunów prawnych na podstawie
przepisów prawa, będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
7. Kandydat/uczeń oraz jego rodzice/opiekunowie prawni posiadają prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
8. Kandydatom/uczniom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania a także dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej.
Administrator Danych
……………………………….
/podpis/

