
 

 

Szanowni Rodzice, Uczniowie 
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 

 
Od 25 maja 2018 roku w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy 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) 
 

Realizując postanowienia art. 13 tego rozporządzenia    

informuję, że: 
 

1. Administratorem Państwa/Waszych danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka 

Sienkiewicza w Grabowcu, telefon: +48 84 651 24 17, mail: grabowiec@grabowiec.edu.pl.   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole możliwy jest pod numerem telefonu  

+48 84 651 21 77 lub adresem email iodo@grabowiec.edu.pl. 

3. Państwa/Wasze dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, i c przywołanego 
wyżej rozporządzenia, w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2159 z późn. zm.) oraz innych przepisów  
z zakresu oświaty. 

4. Odbiorcami Państwa/Waszych danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów z zakresu oświaty, w tym: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  

w Krakowie, Lubelski Kurator Oświaty oraz: Artident – Stomatologia w Zamościu (w gabinecie 

stomatologicznym w siedzibie Zespołu); pielęgniarka szkolna prowadząca własną działalność  

(w siedzibie Zespołu); firma ubezpieczająca – w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń; PKO Bank 

Polski – w zakresie dobrowolnego oszczędzania w SKO. 

5. Państwa/Wasze dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt (JRWA) dla Zespołu – w zakresie dokumentów tam określonych oraz  

w okresie wynikającym z przepisów dotyczących dokumentów kształcenia. 

6. Posiadają Państwo/Posiadacie: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; 
prawo do ich sprostowania; prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – wyłącznie  
w przypadkach, gdy gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych nie wynika  
z obowiązujących przepisów prawnych. W zakresie danych osobowych dotyczących 
dokumentów kształcenia wymagany jest bezwzględny nakaz zachowania. 

7. Przysługuje Państwu/Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z różnych przepisów 
prawnych, przede wszystkim - oświatowych. Podanie danych osobowych innych niż te wynikające z 
przepisów jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 
Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji różnych czynności 
Administratora w stosunku do właściciela tych danych lub realizacji obowiązków samego 
Administratora. 

9. Państwa/Wasze dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w 
celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów w zakresie oświaty. 

10. Państwa/Wasza dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego jako fotografia i/lub nagranie 
video będzie przetwarzane i udostępniane na tablicach na terenie Zespołu, publikacjach wydawanych 
przez Zespół, a także w internecie na stronach profilowych Zespołu. 

11. Państwa/Wasze dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej w przypadku organizowania przez Administratora wyjazdów zagranicznych. 

 

Administrator danych 

Dyrektor Zespołu Szkół 

im. Henryka Sienkiewicza 

w Grabowcu 


