
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZNIA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Oświadczenie 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie 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 danych osobowych jest  Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach ul. Mściwoja II 24 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod.zstkartuzy@gmail.com. Celem przetwarzania jest 
realizacja zadań szkoły. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o 
systemie informacji oświatowej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 
roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe 
ucznia/opiekuna prawnego udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na 
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych. Nie przekazuje 
się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, 
w tym przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki. Decyzje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają 
profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w 
którym dane osobowe są zbierane.  Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest 
wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły. 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W 
stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraził/a zgodę, ma prawo wycofać się ze 
zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób 
zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w 
formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania 
się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.  
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