KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, co następuje:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu jest Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu z siedzibą przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 3, 39-300 Mielec.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@zstmielec.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły w tym m.in.:
a) rekrutacja uczniów do szkoły,
b) prowadzenie ewidencji uczniów,
c) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
d) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
e) przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych,
f) cele sprawozdawcze,
g) korzystanie z monitoringu wizyjnego w warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań
realizowanych dla dobra publicznego.
4. Podstawą przetwarzania danych są:
- Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej,
- oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest ZST
Mielec,
- zgoda osoby (opiekuna prawnego) zgodnie z art. 7 RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów
prawa, zawartych umów oraz podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych, aż
do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania. Następnie wraz z datą ustania potrzeby dane zostaną
zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na
podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. W pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
11.Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Administrator nie profiluje danych osobowych.
12.Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe
zostały zebrane.

