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INFORMACJA DLA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA/ UCZNIA/ PRACOWNIKA 
PLACÓWKI 
 
W związku wznowieniem: zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju  
i specjalistycznej rewalidacji; opieki nad uczniami klas I-III oraz organizacją konsultacji na terenie szkoły;  
w nawiązaniu do Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz 
Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15.05.2020r. oraz Procedury bezpieczeństwa  organizacji pracy Szkoły w 
Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach w stanie epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że: 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach ul. Mściwoja II 24, 
83-300 Kartuzy,zsmkartuzy@wp.pl 

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: iod.zstkartuzy@gmail.com 
 
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań szkoły w sytuacji czasowego ograniczenia 
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID- 19. 

Podstawa przetwarzania danych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r.  
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty   
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 871); Wytyczne 
GIS, MZ i MEN z dnia 15.05.2020r. oraz Konsultacje  
z nauczycielami w szkole; Rekomendacje GIS dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.  
Wytyczne- przeprowadzanie egzaminów. Dane  o stanie zdrowia przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. d, 
e oraz art. 9 ust.2 lit. g RODO – tzn. w związku  z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym 
oraz  w związku z ochroną żywotnych interesów osób. 

Odbiorcami danych osobowych jeżeli zajdzie taka potrzeba mogą być wyłącznie instytucje, realizujące zadania 
dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na mocy obowiązujących przepisów  
(np. SANEPID). Obiorcami są również podmioty, które świadczą nam usługi – np. IOD. 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 
sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do powiadomienia  
o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, prawo do kontaktu z IOD, prawo do 
odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
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