
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA KANDYDATA/UCZNIA 

 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, dalej: RODO) informujemy, że: 
 
Administrator danych 

 
Administratorem Pana/Pani danych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława 

Staszica w Barlewiczkach, Barlewiczki 13, 82-400 Sztum, reprezentowany przez 

Dyrektora Szkoły, z którym można kontaktować się telefonicznie pod nr.: 55 640 57 00 

wew. 13, pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail: dyrektor@zszbarlewiczki.pl, lub 

poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych. 
 
Inspektor ochrony danych 

 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  

z inspektorem ochrony danych telefonicznie pod nr.: 55 640 57 00 wew. 28, pisemnie: 

za pośrednictwem elektronicznej pod adresem e-mail: iod@zszbarlewiczki.pl, lub 

poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych. 
 
Cele i podstawy przetwarzania 

 
Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie: 

 
1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz na podstawie udzielonej zgody. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. 

Stanisława Staszica w Barlewiczkach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na 

podstawie dobrowolnej zgody; 

b. wykonywania obowiązku prawnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 

obowiązki takie pojawiają się na gruncie prawa oświatowego; 

c. wykonywania zadań w interesie publicznym – w zakresie wynikającym  

z przepisów prawa i podejmowanych czynności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO; 

d. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego 

interesu ZSZ w Barlewiczkach w celu zabezpieczenia informacji na wypadek 

potrzeby wykazania faktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

e. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego 

realizacją prawnie uzasadnionego interesu, w tym interesu ZSZ  

w Barlewiczkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
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Odbiorcy danych 
 

1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, na podstawie stosownych umów podpisanych z ZSZ  

w Barlewiczkach. 

 

Czas przetwarzania danych 
 

1. Dane osobowe związane z: 

Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

właściwej realizacji celów, którym służy ich przetwarzanie, a po tym czasie 

przechowywane przez okresy zgodne z obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawa i aktami wewnętrznymi. 
 

Prawa osób, których dane dotyczą: 
 

1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia, prawo do:  

a. dostępu do danych osobowych,  

b. kopii tych danych,  

c. żądania sprostowania,  

d. usunięcia danych osobowych,  

e. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

f. przenoszenia i aktualizacji danych,  

g. sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6ust. 1 lit a RODO),  

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
 

3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  

w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach  Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,  Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe? 
 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie przez 

Pana/ią danych osobowych jest warunkiem przyjęcia do Internatu. 

2. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie 

rekrutacji. 
 



Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich 
 
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu 

danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook 

klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji 

Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do 

określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/about/privacy. 

 
Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie 
 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  
(w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pan a/Pani skutki prawne 
lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. 

https://www.facebook.com/about/privacy

