
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

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 (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego  

w Poznaniu jako Administrator danych osobowych informuje że: 

1. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Zespół Szkół Komunikacji 
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, ul. Fredry 13, 61-701 Poznań, e-mail: biuro@zsk.poznan.pl 
(zwany dalej Zespołem Szkół Komunikacji), reprezentowany przez Dyrektora. 
 

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Komunikacji jest Pani Izabela Malinowska – 
Szabowska  e-mail: iod6_oswiata@um.poznan.pl 

 
3. Dane osobowe uczniów i ich rodziców lub /i opiekunów prawnych będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu 
przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo 
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 910), Ustawie o systemie oświaty z dnia  
7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481, 1818 i 2197), Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  
(Dz. U. 2019, poz. 1737), Statucie Szkoły. 

 
4. Podane dane będą przetwarzane przez okres rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 i realizacji 

działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, a po 
tym okresie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

 
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych 

przepisów prawa, oraz stosownych umów podpisanych przez Administratora. Szczegółowy wykaz 
można uzyskać w sekretariacie szkoły. 

 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 
7. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że podane dane osobowe 
przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

 
8. Podanie przeze Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do 

przeprowadzenia rekrutacji oraz do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-
opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo 
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 910) oraz Ustawy o systemie oświaty  
z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481, 1818 i 2197). Niepodanie danych 
uniemożliwia przeprowadzanie rekrutacji i przyjęcie dziecka do Zespołu Szkół Komunikacyjnych w 
Poznaniu. 

 

9. Obecnie Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu nie planuje przekazywać Państwa danych poza 
EOG. 

 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

     …………………………………….. 
Podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

 

mailto:biuro@zsk.poznan.pl


INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

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 (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych oraz danych w postaci wizerunku 

jest Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, ul. Fredry 13, 61-701 Poznań, 

e-mail: biuro@zsk.poznan.pl (zwany dalej Zespołem Szkół Komunikacji), reprezentowany przez 

Dyrektora. 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Izabela Malinowska-Szabowska adres e-mail: 

iod6_oswiata@um.poznan.pl. 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w dzienniku elektronicznym  

i sekretariacie (dostępne tylko dla obsługujących),  oraz w celu przygotowania imiennych 

identyfikatorów obowiązujących w placówce. 

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody do czasu uzasadnionej 

potrzeby realizacji wskazanych w oświadczeniu celów, a po tym czasie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych 

przepisów prawa lub umów (np. CLS Digital). 

6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych (w tym wizerunku),  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że dane osobowe 

przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgodnie z § 48 pkt. 2 Statutu 

Szkoły umieszczenie wizerunku dziecka na imiennym identyfikatorze jest niezbędne. 

10. Dane w postacie wizerunku nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

            

        

     ….…..……..……………..……………  

data i czytelny podpis 

rodziców/opiekunów prawnych 
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