
RODO - klauzula informacyjna  

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie 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 (zwane dalej RODO). W związku z 

powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze 

reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 56-200 Góra e-mail: 

sekretariat@logora.edu.pl   tel. 65 5432341 . 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  w ZSO Góra możliwy jest pod numerem  tel. 65 5432341  

lub  adresem e-mail: sekretariat@logora.edu.pl  

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją 

celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, na podstawie ustawy o systemie 

oświaty oraz ustawy Prawo oświatowe. 

 

4. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Górze, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa. 

 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo: 

dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  a 

także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. (Realizacja 

powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 

przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami archiwizacji).  

 

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje 

Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z 

prawem, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku szkolnego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Górze i wynika z przepisów prawa. 

11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

 


