
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

 Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica  w Poznaniu, zgodnie  

z  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 (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO,  

z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół 

Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica  w Poznaniu ul. Marszałkowska 40 60-327 Poznao, 

zwany dalej Zespołem Szkół. 

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych - jest możliwy pisemnie na adres siedziby 

Administratora lub drogą mailową, na adres: :  iod6_oswiata@um.poznan.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół i Szkołach wchodzących w skład 

tegoż Zespołu Szkół w związku z prowadzeniem przez szkołę zadao dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuoczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);  

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania 

wewnętrznego, w Zespole Szkół i Szkół wchodzących w skład tegoż Zespołu Szkół (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);  

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięd i utrwalania 

pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół i Szkół wchodzących w skład tegoż Zespołu Szkół (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).  

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów 

przetwarzania, tj.:  

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół - przez okres do czasu 

ich wypełnienia;  

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji 

interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,  

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu 

osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie. 

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy 

Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz 

instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja. 

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu 

dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, 

 z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane 

osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:  
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a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia 

RODO;  

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia 

RODO;  

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia 

RODO;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 

Rozporządzenia RODO;  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na 

podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;  

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO, 

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na 

podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO, 

7) W zakresie stosowania w Zespole Szkół  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie 

uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych 

osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO. 

 


