
Polityka prywatności 

Informacja dla rodziców (opiekunów prawnych,) uczniów, uczących się  

w Zespole Szkół nr 11 we Włocławku. 

Zgodnie z art. 12-22 Rozporządzenia 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, Dyrektor     

Zespołu Szkół informuje Panią/Pana, iż: 

1. Zespół Szkół nr 11 we Włocławku, reprezentowany przez Dyrektora, ul. Papieżka 89,  

87-800 Włocławek, (e- mail: pspwloclawek@op.pl, tel. 54 233 12 33), przetwarza dane osobowe 

Pani/a dziecka (ucznia Szkoły) oraz Pani/a dane osobowe.    

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) Szkoły: Jadwiga Olejniczak, kontakt tele-

foniczny: 54 427 01 58, e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl.  

3. Celem przetwarzania danych przez Szkołę jest prowadzenie działalności oświatowej oraz organi-

zacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom. 

4. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze 

zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pu-

blicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017, poz. 1643 ze zm.), Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu na-

uczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2016 

poz. 1368 ze zm.). 

5. Odbiorcami danych osobowych są: 

a) Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Gmina Włocławek, 

Kuratorium Oświaty, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna. 

b) inspektor BHP, 

c) kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, podmioty ubezpieczające uczniów, 

organizatorzy wycieczek szkolnych, 

d) inne Szkoły, organizacje, którym Zespół Szkół nr 11 udostępnia dane osobowe ucznia w ra-

mach uczestnictwa ucznia w olimpiadach, konkursach międzyszkolnych i szkolnych. 

6. Okres przechowywanie danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarza-

ne. Okres, przez który dane osobowe są przechowywane w Szkole jest obliczany w oparciu o ob-

owiązujące przepisy prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora (Dyrektora Placówki) dostępu do danych 

osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapo-

mnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-

rzania, prawo do przenoszenia danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/a wymaganych danych osobowych dziecka oraz rodziców (prawnych opie-

kunów) dla celów rekrutacyjnych oraz dla celów kształcenia w Szkole jest wymogiem ustawowym 

i ich niepodanie może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Szkoły. 

10. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną  

odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. 
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