
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest 
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 z siedzibą os. Szkolne 26, 31-977 Kraków 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. 

Informujemy, że: 

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia 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. 

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w 
przepisach prawa. 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie. 

6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na 
podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenia woli Rodzica/Opiekuna prawnego dotyczące 

treści deklaracji i ochrony danych osobowych 

 

Oświadczam, iż:  

- wyrażam/y zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zwykłych, w tym danych 

wrażliwych mojego dziecka wyłącznie dla celów przyjęcia i opieki w Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 

w Krakowie  

……………………………………..      ……………………………………  

(podpis matki / opiekuna prawnego)       (podpis ojca / opiekuna prawnego)  

- uzyskałem/łam informacje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. 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. 2016. 119. 1 (dalej RODO) administratorem moich danych osobowych jest 

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie i moje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie koniecznym do 

pobytu dziecka w internacie i pełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez tę placówkę. Mogą być 

przekazywane organom lub instytucjom współpracującym ze szkołą w celu realizacji zadań związanych z dobrem 

publicznym. 

 ……………………………………..      ……………………………………  

(podpis matki / opiekuna prawnego)       (podpis ojca / opiekuna prawnego)  

- uzyskałem/łam informacje, że posiadam prawo dostępu do treści danych dziecka oraz ich poprawiania. 

Zobowiązuję się również do bieżącej aktualizacji danych osobowych dotyczących mojego dziecka.  

……………………………………..      …………………………………… 

 (podpis matki / opiekuna prawnego)       (podpis ojca / opiekuna prawnego)  

- dane osobowe podałem/łam dobrowolnie.  

……………………………………..      …………………………………… 

 (podpis matki / opiekuna prawnego)       (podpis ojca / opiekuna prawnego)  

- uzyskałem/łam informacje, że stosownie do Rozporządzenia, w razie wykazania przeze mnie, że dane 

osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia, albo 

są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej 

zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania 

kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do 

których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.  

……………………………………..      ……………………………………  

(podpis matki / opiekuna prawnego      ) (podpis ojca / opiekuna prawnego)  

- uzyskałem/łam informacje, że administratorem danych moich i mojego dziecka jest Zespół Szkól 

Elektrycznych Nr 2 w Krakowie oraz o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, informacji o czasie 

przetwarzania i źródle, z którego pochodzą, sposobie udostępniania danych innym odbiorcom.  

……………………………………..      …………………………………… 

 (podpis matki / opiekuna prawnego)       (podpis ojca / opiekuna prawnego)  



- uzyskałem/łam informacje, że mam prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach 

marketingowych lub przekazania ich innemu administratorowi, gdy odbywa się to w celu wykonania określonych 

prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub dla wypełnienia prawnie obowiązujących zadań. 

 ……………………………………..     ……………………………………  

(podpis matki / opiekuna prawnego)      (podpis ojca / opiekuna prawnego)  

-wyrażam/y zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, w tym danych 

wrażliwych do celów pobytu dziecka w internacie i pełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez tę 

placówkę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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. 2016. 119. 1 (dalej RODO) 

 ……………………………………..     …………………………………… 

 (podpis matki / opiekuna prawnego)      (podpis ojca / opiekuna prawnego)  

 

W związku z powyższym mam świadomość o dobrowolności i celu zbierania tych danych, prawie wglądu do 

swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Dane zbierane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. 2016. 119. 1 (dalej RODO) o ochronie 

danych osobowych i wprowadzane do systemu komputerowego i systemu papierowego. Dane osobowe nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Oświadczenie ważne jest na czas 

zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie. Brak zgody wiąże się z brakiem 

możliwości przyjęcia i zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie. 

 ……………………………………..     ……………………………………  

(podpis matki / opiekuna prawnego)      (podpis ojca / opiekuna prawnego)  

 

……………………………………………………………………… 

miejscowość i data 


