
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  

im. Jana Szczepanika w Tarnowie 

 

Od dnia 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosowane jest Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1; 

dalej RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 (dane zbierane bezpośrednio) oraz art. 14 ust. 1-2 (dane 

zbierane z innych źródeł) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), informujemy, że: 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie 

Adres: ul. Brodzińskiego 9, 33-100 Tarnów 

Kontakt: e-mail: sekretariat@zso.tarnow.pl 

 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Imię i nazwisko: Dawid Nogaj 

Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

 

3. CEL PRZETWARZANIA 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych 

i wychowawczych. 

 

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawa z dnia 7 września 

1991 o systemie oświaty 

5. ODBIORCY DANYCH (LUB KATEGORIE ODBIORCÓW) 

Odbiorcami danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane 

zostaną powierzone przez Administratora do zrealizowania celów przetwarzania. 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA (KRYTERIUM USTALENIA OKRESU) 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 

a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa. 

 

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: 

• dostępu do danych oraz kopii danych, 

• do żądania sprostowania danych, 

• do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym, 
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• do żądania ograniczenia przetwarzania, 

• do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

• do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWYCH 

Administrator nie będzie przekazywał danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

9. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB 

UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST 

ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym i jest konieczne do realizacji obowiązku 

szkolnego. 

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji w sposób 

zautomatyzowany ani nie będą wykorzystywane do profilowania. 


