
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. (dalej: RODO) przekazujemy poniższe informacje: 
 
Administrator 
Administratorem danych jest Zespół Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie reprezentowany 
przez Dyrektora z siedzibą w Krakowie przy ul. Fortecznej 54. Telefon: (012) 262-20-94;  
e-mail: sekretariat@zss1krakow.edu.pl. 
 
Inspektor ochrony danych 
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią 
Szablowską, pisząc na adres e-mail: biuro@personal-data.pl 
 
Cel i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji 
zadań ustawowych, określonych w ustawie - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz 
ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., a także w celu realizacji statutowych 
zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Zespole Szkół Społecznych nr 1  
w Krakowie. 
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
Dane osobowe wykorzystane zostaną w celu promocji działalności szkoły oraz osiągnięć  
i umiejętności uczniów wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną w trybie art. 
6 ust. 1 lit. a RODO. 
 
Odbiorcy danych osobowych 
Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów. 
 
Okres przechowywania danych 
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane  
w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów 
dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Mają Państwo prawo do: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
5. prawo do usunięcia danych osobowych; 
6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 
 
Informacja o wymogu podania danych 
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

W innych przypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zatem jest 

obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 


