
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH  

Zgodnie z Art. 13 Ust. 1 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, informujemy iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych uczniów jest 

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II,  

ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole,  

NIP 754-18-59-967, REGON 000196173,  

e-mail: sekretariat@zsbopole.pl; Tel. 77 47 454 54 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt z nim jest możliwy za 

pomocą poczty elektronicznej adres mailowy iod@zsbopole.pl  

3. Administrator oraz osoby do tego upoważnione przetwarzają następujące kategorie danych 

osobowych: 

a) Dane kontaktowe do rodziców/opiekunów uczniów szkoły oraz dane osobowe uczniów 

uczęszczających do szkoły; 

b) Dane wymagane do identyfikacji ucznia; 

c) Dane niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych zawartych w ustawach i 

rozporządzeniach oświatowych; 

d) Dane identyfikacyjne niezbędne do kontaktu telefonicznego i korespondencji on-line. 

4. Państwa i uczniów dane osobowe przetwarzane będą na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód osoby, której dane dotyczą, w 

następujących celach:: 

− Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania; 

− Wydawania świadectw, legitymacji, zaświadczeń; 

− Prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów; 

− Kontroli realizacji obowiązku szkolnego; 

− Promocji szkoły; 

− Działaniu podczas konkursów wiedzy, artystycznych, olimpiad, zawodów sportowych, 

turniejów, projektów, uroczystości szkolnych oraz innych form współzawodnictwa 

organizowanych przez szkołę oraz pozaszkolnych, w tym opublikowaniu imienia, 

nazwiska oraz zdjęcia na liście laureatów/finalistów itp. na stronie internetowej szkoły, w 

mediach społecznościowych zarządzanych przez szkołę, a także przekazywanie danych 

laureata do organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego, na podstawie art. 6 

pkt 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą); 

− Wykorzystania wizerunku na stornie internetowej szkoły, w prasie, telewizji, gazetkach 

szkolnych, informatorach, broszurach, ulotkach i innych mediach społecznościowych, na 

podstawie art. 6 pkt 1 lit a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą); 

− Organizacji wycieczek; 

− Ubezpieczenia; 

− Działań opiekuńczych; 
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− Opieki medycznej; 

− Udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

− Prowadzenia nauczania indywidualnego; 

− Dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych; 

− Korzystania z dziennika elektronicznego; 

− Kontaktów nauczyciel – rodzic; 

− Rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody; 

− W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) 

wewnętrznych i na zewnątrz budynku w celu: 

• Zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na 

terenie szkoły 

• Ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i 

bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły; 

• Wyjaśnienia sytuacji konfliktowych; 

• Ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży; 

• Zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej; 

• Zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania 

przechowywane są w pamięci rejestratora przez trzy tygodnie, a następnie automatycznie 

kasowane przez system. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których 

dane są monitorowane - art. 108a Prawo Oświatowe (monitoring wizyjny).  

5. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) 

6. Odbiorcami Państwa i uczniów danych osobowych będą osoby upoważnione przez 

Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, a także 

podmioty prawnie uprawnione.  

7. Państwa i uczniów dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz 

organizacji międzynarodowych.  

8. Państwa i uczniów dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 

prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 

dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w Zespole Szkół Budowlanych 

im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.  

9. Przysługuj Państwu prawo do: 

a) Dostępu do treści swoich danych osobowych, danych swoich dzieci/podopiecznych, 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; 

b) Wniesienie sprzeciwu takiego przetwarzania; 

c) Przenoszenia danych; 

d) W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody do cofnięcia takiej 

zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

11. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. 

profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie na Państwa wpływa.  

12. Wchodząc na naszą stronę internetową www.zsbopole.pl, na dysku Państwa komputera 

mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe 

wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych 

witrynach, np. pokazując multimedia. 

13. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede 

wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in. po to, by jak najlepiej dostosować 

treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych. 

14. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki 

ciasteczek mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. 

YouTube czy serwisów społecznościowych. 

15. Pliki ciasteczek nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów  

e-mail. 

16. Informacji zapisywanych w plikach ciasteczek nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób 

nie przetwarzamy. 

17. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie 

przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. 

18. Jeśli użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych 

witryn, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w jego komputerze. 

19. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe 

korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w 

szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast 

braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach. 

Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 

wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed 

ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami.   


