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Klauzula informacyjna RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej  L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informuję się, iż: 
Administrator 
Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju, zwany dalej jako ZSTiO, w imieniu którego 
działa Dyrektor ZSTiO. Kontakt z administratorem możliwy jest: 

 pod adresem korespondencyjnym: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  
im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju, ul. Kusocińskiego 3B, 28-100 Busko-Zdrój; 

 pod adresem e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl; 

 pod numerem telefonu: 41 378 24 72. 
Inspektor ochrony danych 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl. 
Cel przetwarzania danych  
Dane osobowe przetwarzane będą w celu  udzielenia wsparcia i obsługi Projektu pn.: „Doposażenie jednostek 
oświatowych Powiatu Buskiego w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym” 
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I 
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu 
grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych są pracownicy administratora oraz  mogą być udostępnione innym podmiotom  
w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością  
w ramach Projektu. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy:  

 prawo dostępu do swoich danych; 

 prawo do sprostowania\poprawienia swoich danych;  

 prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych 
odpowiednio w art. 17 i art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

Prawo do wniesienia skargi 
W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych -  
osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych.  
Wymóg podania danych 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - nie podanie danych skutkuje  nieudzieleniem pomocy 
materialnej dla uczniów ZSTiO. 
Retencja danych 
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
Przekazywanie danych i ich profilowanie 
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą 
również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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(czytelny podpis wnioskodawcy) 


