
Klauzula informacyjna ochrona danych osobowych. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych 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 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

w Mońkach ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

rodo@zsmonki.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z 

ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm.). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia deklaracji kontynuowani pobytu w 

internacie. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały 

Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z 

Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty 

przetwarzające). 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej niż do końca okresu, w którym 

uczeń uczęszcza do internatu, zaś dane osobowe uczniów nieprzyjętych są przechowywane 

przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły została wniesiona skarga 

do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem. 

7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na 

podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani 

prawo do: sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu profilowaniu. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

11. Podanie danych zawartych w deklaracji kontynowania pobytu w internacie jest 

obowiązkowe wymagane przepisami prawa. Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie 

wniosku. 

 


