
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., 

poz. 1000) i z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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.Urz. UE L 119/1 z 

4.5.2016r.), RODO, informuję, że 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 

z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 5, 98-200 Sieradz. 

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail: iodo.zsp@vp.pl 

3) Pani/Pana 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 z dnia 7 września 1991 r. z póź. zmianami oraz Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 r. z póź. zmianami. 

4) dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu, 

6) Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 

powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów 

prawa. 

7) Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

9) posiada Pani/Pan 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 cofnięciem (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).  

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

11) podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku szkolnego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu i wynika z przepisów prawa. 


