
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 W GDAŃSKU 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie 

RODO), informujemy, iż̇:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych ucznia jest 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Topolowa 7, 80-255 Gdańsk, 

2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku, p. 

Małgorzata Mroczkowska kontakt: m.mroczkowska@zso13.edu.gdansk.pl 

3. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych i ma 

Pan/Pani prawo kontaktu z nim za pomocą̨ adresu e-mail: iod.topolowka@gmail.com 

4. Państwa dane osobowe wraz z powiązanymi z nimi danymi osobowymi ucznia przetwarzane będą̨ w celu: 

a) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością̨ wychowawczą  

i opiekuńczą szkoły tj. realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO,  

b) spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym wypadku podstawą przetwarzania 

będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,  

c) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym przypadku podstawą będzie art. 6 

ust. 1 lit. e) RODO,  

5. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe ucznia, mogą̨ być́ przekazywane następującym 

odbiorcom współpracującym z administratorem: instytucje współpracujące z administratorem w ramach 

realizacji założeń́ statutowych, organizacje pozarządowe. Ponadto dane będą̨ przekazywane do instytucji 

państwowych, wynikających z wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze.  

6. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe ucznia, będą̨ przechowywane na czas realizacji 

umowy (tj. przez czas trwania nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13  

w Gdańsku). Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą̨ 

przechowywane przez okres określony ustawowo.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować́ będzie brakiem możliwości realizacji 

umowy (tj. posiadania statusu ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku) 

8. Jako administrator Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych ucznia 

zapewniamy Państwu prawo dostępu do swoich danych. W każdym momencie możecie je Państwo 

sprostować́, żądać́ ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać́  

z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do 

przenoszenia danych do innego Administratora. W realizacji Państwa praw prosimy o kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku.  

9. Przysługuje Państwu również̇ prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez administratora Państwa danych 

osobowych oraz powiązanych z nimi danych ucznia, narusza wymienione prawa, wymaga to pisemnej formy 

kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.  

10. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych 

ucznia przekazywać poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.  

Data i podpis rodziców/prawnych opiekunów ................................................................................... .........  

 


