
KLAUZULE INFORMACYJNE 
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: 
1.Administratorem Danych Osobowych jest; 
Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, aleja Powstańców Wielkopolskich 18 
zwany w dalszej części Szkołą, którą  reprezentuje dyrektor. 
 
2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani 
Krystyna Górzna, kontakt : 728758706 mail;paragrafodadoz@wp.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: ustawą z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie 
rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO; 
b) dane osobowe ucznia związane z jego udziałem w wycieczkach, konkursach i zawodach 
organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ; 
c) wizerunek oraz osiągnięcia ucznia w celu publikacji w materiałach publikowanych lub 
autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły www.zsstaszica.pila.pl 
 na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO; 
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej poza obszar działania RODO. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danych rodzica oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają 
pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.). 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o 
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem 
ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). 
Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku 
zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w 
konkursach i zawodach. 
9. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również w formie profilowania. 
 

1. Klauzula informacyjna ogólna 

2. Klauzula informacyjna dot. imprez 

3. Klauzula informacyjna dot. rekrutacji 

4. Klauzula informacyjna dot. wycieczki 
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5. Klauzula informacyjna dot.  internetu 

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku (MONITORING WIZYJNY) 

7. Klauzula dot.  praktykantów  odbywających praktyki 

8. Klauzula dot. funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

9. E - DZIENNIK 

 
REPREZENTAT ADO – DYREKTOR SZKOŁY 

 
 
 
TREŚĆ  W/W  KLAUZUL 

1. Klauzula informacyjna ogólna 
 
Szanowni Państwo, 
W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących 
warunkach: 
1.Administratorem danych osobowych jest: 
Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, aleja Powstańców Wielkopolskich 18, tel. 67 210-52-85 
zwany w dalszej części Szkołą, którą  reprezentuje dyrektor. 
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu: 
Zgodnym z wymaganiami prawa oświatowego, w zakresie działalności: 

 Dydaktycznej; 
 Wychowawczej; 
 Opiekuńczej. 

3. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać: 
Dane osobowe uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie przepisów prawa oświatowego, 
aktów wykonawczych do tych przepisów, innych aktów prawnych oraz w niektórych przypadkach na 
podstawie zgody. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobytu ucznia w szkole i przechowywane do czasu 
wymaganego kategorią archiwalną dokumentacji ustaloną w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 
Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także 
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych 
następuje z naruszeniem prawa. 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z 
przedmiotowych przepisów. 
7. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony 
powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w 
którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO. 
8. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Krystyna Górzna, e-mail: paragrafodadoz@wp,pl, 
tel.728758706. 
 

2. Klauzula informacyjna dot. imprez 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY 
 
1. Organizatorem Imprezy jest: 
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Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, aleja Powstańców Wielkopolskich 18, tel. 67 210-52-85 
zwany w dalszej części Szkołą, którą  reprezentuje dyrektor. 
2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”). 
 
3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących,  będzie utrwalany 
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
 
4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym 
rozpowszechnianie przez SZKOŁĘ jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach 
społecznościowych i stronie internetowej Szkoły oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie 
realizacji jej celów. 
 
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 
04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest szkoła 
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; jest nim Pani Krystyna Górzna , 
kontakt:728758706; 
3) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach 
oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o 
której  mowa w pkt. 4 powyżej; 
4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, 
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył 
przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo 
przekazywanych danych; 
5) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
6) Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 
7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofam; 
 
6. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 
 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie; 
8. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), 
w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 

3. Klauzula informacyjna dot. rekrutacji 
 

Klauzula informacyjna przy rekrutacji do szkoły 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem danych jest; 
Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, aleja Powstańców Wielkopolskich 18, tel. 67 210-52-85 
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zwany w dalszej części Szkołą, którą  reprezentuje dyrektor. 
 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Krystyna Górzna, e-mail:  paragrafodadoz@wp,pl  
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do SZKOŁY  na podstawie: 

a) 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 
oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
b) 9 ust. 2 lit. h RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 
należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną 
powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca 
okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do 
placówki – przez okres jednego roku. 

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

7. 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. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są 
Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w 
rekrutacji. 
 

4. Klauzula informacyjna dot. wycieczki 
 
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: 
 
1. Administratorem Danych Osobowych jest 
Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, aleja Powstańców Wielkopolskich 18, tel. 67 210-52-85 
zwany w dalszej części Szkołą, którą  reprezentuje dyrektor. 
 
2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani 
Krystyna Górzna, kontakt : 728758706 
 
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
 
a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawą z 
dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich 
ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO; 
 
b) dane osobowe ucznia związane z jego udziałem w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych 
w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o 
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ; 
 
c) wizerunek oraz osiągnięcia ucznia w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych 
przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły na www; zsstaszica.pila.pl na podstawie 
podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO; 

http://szkolyeuropejskie.pl/rodo/klauzula-informacyjna-wycieczki/


 
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 
 
5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej poza obszar działania RODO. 
 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.). 
 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o 
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest 
Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych 
w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: 
brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach. 
 
9. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 
formie profilowania. 
 

5. Klauzula informacyjna dot. internetu 
 
Z dniem 25 maja 2018 zmieniają się przepisy  dotyczące ochrony danych osobowych. 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 (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 
W celu zwiększenia kontroli  bezprawnego pobierania danych osobowych jako Administrator danych 
osobowych wypełniając obowiązek określony w art.12 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 
(ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy poniżej  
informację . 

INFORMACJA 
 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12) 
Na podstawie 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 (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia 25 maja 2018 roku 
Administrator danych: SZKOŁY reprezentowanej przez Dyrektora zgodnie z wymogami przywołanego wyżej 
Rozporządzenia informuje: 

1. Administratorem danych osobowych jest: 
Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, aleja Powstańców Wielkopolskich 18, tel. 67 210-52-85 
zwany w dalszej części Szkołą, którą  reprezentuje dyrektor. 
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2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Krystyna Górzna pod numerem telefonu 
każdorazowo zgłoszenie powinno być potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej e-
mail: paragrafodadoz@wp,pl. Z Inspektorem można kontaktować w następujący sposób: 

 telefonicznie 728758706  

 przez e-mail: paragrafodadoz@wp.pl  
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa w zakresie prowadzonych przez 

szkołę postępowań, mających na celu realizację zadań ustawowych; 
4. Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu SZKOŁY oraz organy 

administracji publicznej właściwe do współpracy; 
5. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 
6. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji 

dokumentów urzędowych; 
7. Każdemu podmiotowi (klientowi), który udostępnia swoje dane osobowe przysługują następujące 

prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
2) prawo dostępu do danych osobowych, 
3) prawo żądania sprostowania danych osobowych, 
4) prawo żądania usunięcia danych osobowych, 
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w 

przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
7) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
maszynowego. Można przesłać te dane innemu Administratorowi danych lub zażądać, abyśmy 
przesłali te dane do innego Administratora. Jednakże wykonane zostanie to tylko jeśli takie 
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co 
do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody, 

 
Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

 Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie 
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres mailowy. 

 Każdy podmiot (interesant), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ze SZKOŁĄ oraz prowadzenia 
postępowań. 

 Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez SZKOŁĘ  
 
  

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku (MONITORING WIZYJNY) 

 
 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej RODO), 
obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest ; 
Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, aleja Powstańców Wielkopolskich 18, tel. 67 210-52-85 
zwany w dalszej części Szkołą, którą  reprezentuje dyrektor. 
2) W podmiocie jest  Inspektor Ochrony Danych – kontakt 
e-mail: paragrafodadoz@wp.pl, tel.728758706 
3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r., w celu: 
a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz 
najbliższym otoczeniu budynku Szkoły tj. wejście główne i teren boiska szkolnego, 
b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Szkoły. 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa, 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą przetwarzają dane 
osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki celem realizacji zadań serwisowych urządzeń 
rejestrujących. 
5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni 
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
a) dostępu do swoich danych 
b) do ograniczenia przetwarzania 
c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 
Administratora –przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie 
wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące 
prawo, 
W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z 
Inspektorem Danych Osobowych. 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 
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. 
 

7. Klauzula dot.  praktykantów  odbywających praktyki 
 
 

DLA KANDYDATÓW NA PRAKTYKANTÓW/PRAKTYKANTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI 
W SZKOLE: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.ST. STASZICA W PILE 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła (pełna nazwa) Zespół Szkół im. St. Staszica w 
Pile; dane adresowe: aleja Postańców Wielkopolskich 18, 64-920 Piła tel. 67 212-51-99. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
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przetwarzaniem danych poprzez email: paragrafodadoz@wp.pl , tel. 728758706 lub pisemnie na adres 
Administratora danych. 
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe: 
a) w celu realizacji procesu rekrutacji, w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i 
umiejętności potrzebnych do odbywania praktyk zawodowych, na które Pani/Pan aplikuje. Dane osobowe o 
które prosimy to: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, 
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz może żądać przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Nie 
przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych w/w spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji. 
b) w celu realizacji praktyk, oraz w celu związanym z realizacją obowiązków Szkoły jako organizatora praktyk 
- do odbycia praktyk wymagamy podania przez Panią/Pana w/w danych. Jeśli nie poda Pan/Pani danych 
osobowych, nie będzie mógł/mogła Pan/Pani odbyć praktyki. 
Dodatkowo możemy prosić o inne dane, które nie mają wpływu na odbycie praktyki ale jeżeli ich nie 
otrzymamy nie będziemy mogli dzwonić pod numer kontaktowy lub kontaktować się za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 
c) w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia – nad pomieszczeniami Szkoły i terenem wokół 
Szkoły prowadzony jest nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu 
(monitoring). 
4. Podstawą prawną przetwarzania są: 
a) uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas postępowania 
rekrutacyjnego Administrator ma uzasadniony interes w tym, aby ocenić Pani/Pana umiejętności – jest to 
niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą do odbycia praktyki w szkole (dot. kandydatów 
na praktykantów) bądź też ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi 
roszczeniami; 
b) niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO) takich jak ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi 
roszczeniami.; 
c) obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z zawarciem umów o 
odbywanie praktyki studenckiej; 
d) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane takie 
jak: adres email, telefon, wizerunek; 
e) art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem monitoringu w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia; 
5. Administrator będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe: 
a) do końca procesu rekrutacji, chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych 
osobowych przez Administratora, dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, 
b) przez okres realizacji praktyki - po tym czasie z danych będziemy korzystać w celach archiwizacyjnych, 
kontrolnych i rozliczeniowych, chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych 
osobowych po upływie ww. okresu, dla celów przyszłych rekrutacji. 
c) nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów, dla których zostały 
zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy 
odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim uzyskane w wyniku 
monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w 
których nagrania zostały zabezpieczone , zgodnie z odrębnymi przepisami. 
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa. 
7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane. 
9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy  
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych dla kandydatów na praktykantów/praktykantów 
przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
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a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach 
określonych w art. 21 RODO ; 
f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 
g) prawo do cofnięcia zgody w przypadkach, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana 
zgody. 
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, 
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO). 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 
Zapoznałem się z procedurami wewnętrznymi Szkoły dotyczącymi Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz 
Polityki Bezpieczeństwa Informacji podczas przetwarzania dokumentacji w postaci tradycyjnej oraz 
elektronicznej. 
 
 
........................................................ .                                                ................................................................ 
(miejscowość, data)                                                                              (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
 

8. Klauzula dot. Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W - ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, aleja 
Powstańców Wielkopolskich 18, tel. 67 210-52-85 
zwany w dalszej części Szkołą, którą  reprezentuje dyrektor. 
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony 
danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres- paragrafodadoz@wp.pl  
1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych i regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w celu 
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. finansowania działalności 
socjalnej organizowanej na rzecz osób upoważnionych do korzystania z funduszu. 

2) art 9 ust. 2 lit. b RODO w związku art. 8 ust. 1b ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych 
praw przez administratora dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, 

3) art 6 ust 1 lit. a na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do 
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr 
telefonu, adresu e-mail. 

2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. podmioty świadczące 
usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe, oraz inne podmioty, 
gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom 
oraz współpracownikom administratora. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać 
podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, 
są nimi m.in. podmioty świadczące usługi i towary finansowane z funduszu, z których będziesz 
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mógł korzystać jako osoby uprawniona. Przekazanie Twoich danych jednakże nastąpić może tylko 
wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym 
również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji 
dokumentacji i tak: 

1) do 5 lat od dnia zrealizowania Twojego wniosku,  
2) do przedawnienia roszczeń, 
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, 

nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1. 
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do: 

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO; 
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli: 

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

których były przetwarzane; 
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli: 
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu 
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie 
danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem  

5. Podanie Twoich danych: 
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz 

podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł 
zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa, 

2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w 
dowolnym momencie. 

6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 

 
9. E - DZIENNIK 



 


