
 
Klauzula obowiązku informacyjnego 

 
Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1) zwanego dalej 
„Rozporządzeniem”, Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.( Dz. U. 2018 poz. 1000 ) tekst jednolity 
(Dz.U.2019.poz. 1781). 
 

informujemy, że:  

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr4 im. Mikołaja Kopernika w  Dębicy , ul. 
Strumskiego 1, numer telefonu: 14 681 99 55, e-mail: zs4.kopernik@gmail.com 

• Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych  w Zespole Szkół Nr4 im. Mikołaja Kopernika w  Dębicy  - e mail: 
ido@ zsnr4.edu.pl             

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
1) zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa   oraz na podstawie udzielonej 

zgody; 
2) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r ze zmianami. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. c RODO; 
3) realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań 

przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; 
4) wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; 
5) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych  przez administratorów danych albo  

odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw  i wolności osoby, której dane dotyczą; 
6)  dane osobowe będą przetwarzane na postawie umów  powierzenia  zawartych z Administratorem  celu realizacji 

staży, praktyk zawodowych, kursów, przechowywanych przez Kierownika praktyk w Zespole Szkół Nr4 im. 
Mikołaja Kopernika w Dębicy. 

• Dane osobowe będą przechowywane  przez okres wynikający z przepisów prawa. 

• W związku z przetwarzaniem  danych osobowych,  przysługuje Pani/Panu : 
- prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania 
- prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe 
lub niekompletne  
-prawo  usunięcia danych osobowych / prawo bycia zapomnianym/ 
-prawo do  ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
- prawo do przenoszenia danych 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania 
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność   z prawem przetwarzania , którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
-prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uznacie,                                       iż 
przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                       
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  profilowane. 
 
  
Dębica , ……………………………. 
   
 
……….……………………………… 

                 Podpis rodziców/ opiekunów prawnych/ ucznia pełnoletniego 


