
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

dla Rodziców Uczniów 
 

Zgodnie z art. 13 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 4 maja 2016 r.), zwanego 

dalej RODO, informuję, iż:  
 

Administrator danych:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana Dziecka jest Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek z siedzibą w Rzeszowie, ul. ks. Jałowego 1,  

tel. (fax): 17 853 64 42 email: prezentek@szkola.opoka.org.pl, zwanej dalej Szkołą. 
 

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna:   
Dane osobowe zawarte w wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane dla potrzeb związanych 

z postępowaniem rekrutacyjnym oraz – w przypadku osób przyjętych do szkoły - przetwarzane są w celu realizacji 

zadań statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych Szkoły. Nagrania z monitoringu przetwarzane 

są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz w celu ochrony mienia. Podstawą 

przetwarzania danych jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji 

oświatowej, akty wykonawcze do tych ustaw. 
 

Przetwarzanie wizerunku ucznia, w tym umieszczanie zdjęć uczniów na stronie internetowej szkoły, odbywa się 

w celu promowania osiągnięć Ucznia i Szkoły na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 
 

Odbiorcy danych:  
Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartych usług w celu świadczenia określonych usług (np. podmiot świadczący usługi dziennika 

elektronicznego), a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, urzędy miast i gmin, Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w Krakowie, inne szkoły rejonowe, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

uczniami. 
 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:  
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.  
 

Okres przechowywania danych osobowych:  
Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do 

wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym przez okres trwania nauki, a następnie 

niszczone. 

W przypadku nieprzyjęcia do placówki, dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez 

okres trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie niszczone. 

Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres 14 dni, chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, 

w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 
 

Prawo dostępu do danych osobowych:  
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do danych 

osobowych Pani/Pana Dziecka, prawo do sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 
 

Prawo do cofnięcia zgody:  
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan 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 organu nadzorczego:  
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzania danych. 
 

Obowiązek podania danych osobowych:  
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem 

realizacji procesu nauczania. Podanie danych osobowych objętych zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale konieczne do procesu nauczania. 
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  
Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na  

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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