
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów 

prawnych 

Tożsamość Administratora Administratorem danych jest: 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1  

im. Marszałka J. Piłsudskiego 

ul. Pomologiczna 6, 96-100 Skierniewice 

Dane kontaktowe Administratora Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty 

elektronicznej pod adresem email: budowlanka1@wp.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora 

Dane kontaktowe Inspektora 

Danych Osobowych 

W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych 

można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: 

iod@budowlanka1.edu.pl  

lub pisemnie na adres siedziby Administratora 

Cele przetwarzania i podstawa 

prawna 

Pani/Pana dane są przetwarzane zgodnie z art 6 ust 1 pkt c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celach: 

 wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego 

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 

2017 poz. 59) 

 celów archiwalnych - ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 

poz. 173) 

 kontroli realizacji obowiązku szkolnego 

Katalog danych Katalog danych obejmuje: imię/imiona, nazwisko, PESEL, data urodzenia, 

adres zamieszkania, adres zameldowania oraz imiona,nazwiska 

rodziców/opiekunów prawnych,  

dane kontaktowe (adres email, numer telefonu) 

Odbiorcy danych Podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich 

kompetencji 

Dane kontaktowe takie jak adres email oraz nr telefonu nie są 

przekazywane innym podmiotom 

Przekazywanie danych osobowych 

do podmiotów zagranicznych 

nie dotyczy - dane nie są przekazywane 

Okres przechowywania danych Dane będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa 

tj 50 lat. 

 

Prawa podmiotów danych Przysługuje Pani/Panu jako podmiotowi danych prawo:  

 dostępu do swoich danych 

 żądania ich sprostowania 

 wniesienia skargi do 

o organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim - Prezes UODO 

o miejsca domniemanego naruszenia 

Źródło pochodzenia danych 

osobowych 

Pani/Pana dane są pobierane:: 

 bezpośrednio od Pani/Pana 

 z Systemu Informacji Oświatowej 



 

 

 z systemu naboru elektronicznego 

 szkół gimnazjalnych 

Dane nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych. 

Informacja o dowolności lub 

obowiązku podania danych 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z zapisów ustawy o ... 

Podanie danych kontaktowych (adres email i/lub nr telefonu) jest 

dobrowolne. Ich brak może skutkować brakiem możliwości szybkiej 

komunikacji w sprawach związanych z realizacją obowiązku szkolnego 

dziecka. 

 


