
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO 

 
Klauzula informacyjna dla uczniów 

Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa 

i ich opiekunów. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. 
Witosa w Piotrowicach. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Piotrowice 183, 
23-107 Strzyżewice, e-mailowo: zstr.piotrow@powiat.lublin.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych (IOD) który będzie pełnił nadzór nad 
prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, Z IOD można się skontaktować mailowo: 
iod-edukacja@powiat.lublin.pl 

3. Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane 
w celu:  
a) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 
1 pkt c 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 (tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze);  

b) zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz dla ochrony mienia i zachowania 
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół Szkół Techniki Rolniczej 
im. W. Witosa w Piotrowicach na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych 
umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.  

c) realizacji celów związanych z promocją działań Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. 
Witosa w Piotrowicach poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - 
informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, 
przedsięwzięciach, w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także 
wizerunków uczniów - wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę 
na taką formę przetwarzania. 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 
należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, 
którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie 
uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie 
przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez 
placówkę. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 



7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół 
Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy 
i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych 
osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania 
dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium 
Oświaty, policja). Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą 
udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, 
kronice, oficjalnej stronie internetowej lub na profilach szkoły w mediach społecznościowych. 

10. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych 

12. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest 
wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do 
podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez 
placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest 
dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie 
wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia. 

 

 

Lublin 25.05.2018. 

 

 


