
Klauzula informacyjna RODO dla rodziców i uczniów 

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że: 

 administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół  nr 24 im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy, 
ul. Puszczykowa 11 (dalej jako: Szkoła/Administrator); 

 w Szkole wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować                     
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod 
adresem e-mail iod@um.bydgoszcz.pl lub na przesyłając korespondencję na adres Szkoły z 
dopiskiem „IOD”; 

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w uzasadnionych 
przypadkach art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji obowiązku nauki (w 
oparciu o przepisy prawa: ustawa o systemie oświaty i ustawa prawo oświatowe wraz z aktami 
wykonawczymi); 

 odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu                                        
o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą zostać powierzone 
podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł 
umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679; 

 dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa; 
 posiada Pani/Pan: 
o prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 

Rozporządzenia 2016/679, 
o prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 

2016/679, 
o prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 

18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 
ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, 

o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny                                                
z obowiązującym prawem; 

 jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: 
 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
 prawo do przenoszenia danych, 
 prawo do usunięcia danych 

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 
1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

 podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych; 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 
udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Katarzyna Orczykowska,                         
e-mail:  iod@um.bydgoszcz.pl 

 

 

 

 



 

SZANOWNI RODZICE! 

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów informację dotyczącą zasad i celów 
przetwarzania danych osobowych. Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dana 
Państwa dzieci przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z 
powyższym informujemy, że Zespół Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy ul. 
Puszczykowa 11 przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub 
opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie 
danych osobowych, jak i do celów związanych z promocją Szkoły (pełna treść informacji znajduje 
się w „obowiązku informacyjnym” umieszczonym na 1 stronie dokumentu). 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 24 IM. M. REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY  

Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczenia dotyczących mojego 
dziecka/Ucznia : 

  

………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka/ucznia) 

Oświadczam, że w dn. …………………………………….. zapoznałam/-em się z treścią Informacji 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczniów Zespołu Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego        
w Bydgoszczy. 

 

………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica, opiekuna ucznia) 

 


