
KLAUZULA  INFORMACYJNA  - PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

dla obywateli Ukraińskich  

W związku z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy, że: 

 

1. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Adres: placówki oświatowej – Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, aleja Powstańców 

Wielkopolskich 18, 64-920 Piła, Dyrektor placówki; Marek Wasilewski . 

Łączność: tel. 67 210-52-85 e-mail; sekretariat@zsstaszica.pila.pl 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) 

Imię i nazwisko: Krystyna Górzna 

Łączność:  tel. 728758706; e-mail; paragrafodadoz@wp.pl 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Realizacja ustawowych zadań administratora zgodnie z postanowieniami ust. 4. 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Przesłanka prawna (zgodnie z rozporządzeniem): art. 6 ust. 1 rok C 

Podstawa prawna: 

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH (lub kategorie odbiorców) 

Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi, do 

realizacji których wymagane są dane osobowe. Z takimi podmiotami zostały zawarte umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH (kryteria jego ustalania) 

Podane dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach (ust. 4), które: 

jest podstawą ich przetwarzania. 

7. WŁASNOŚĆ PRAW 

a) dostęp do danych i uzyskanie kopii danych 

b) wymagają korekty danych 

c) wymagają ograniczeń przetwarzania 

d) nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

e) wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

8. TRANSFER DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ (EOG) I ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWYCH 

Dane nie będą przekazywane do krajów spoza EOG ani organizacji międzynarodowych 

9. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM PRAWNYM, UMOWYM 

LUB WARUNKIEM ZAWIERANIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA JEST Zobowiązana do podania daty 

Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. 

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILU 

Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 

Dodatkowe pytania, wyjaśnienia w zakresie przepisów RODO, ochrony danych osobowych udziela 

IOD wskazany w pkt.2 

 

 



ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - ІНФОРМАЦІЯ  

для громадян України 

Відновідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Єросоюза) 2016/679 вiд 27 

квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персоналньих даних та про вiльне 

перемiщення таких данихї а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент 

про захист персональних даних), що далi iменується розпорядження повiдомляємо, що: 

 

1. АДМІНІСТРАТОР ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Aдреса: Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 64-920 Piła, 

Dyrektor placówki; Marek Wasilewski . 

Контактні дані: номер телефону +48 67 210-52-85 e-mail; sekretariat@zsstaszica.pila.pl 

2. ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ (IЗД) 

Ім'я та прізвище: Krystyna Górzna 

Контактні дані: номер телефону 728758706; e-mail; paragrafodadoz@wp.pl 

3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Виконання статутних завдань адміністратора відповідно до положень пункту 4. 

4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ 

Правова передумова (з розпорядження): мистецтво 6 сек. 1 літ. c 

Правова основа: 

5. ОТРИМАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (або категорії одержувачів) 

Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких 

необхідні персональні дані. З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки 

персональних даних. 

6. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (критерії його визначення) 

Надані дані зберігатимуться протягом періоду, передбаченого положеннями (пункт 4), що  

є основою для їх обробки. 

7. ВОЛОДЖЕННЯ ПРАВ 

a) доступ до даних та отримання копії даних 

b) вимагати виправлення даних 

c) вимагати обмеження обробки 

d) не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання 

e) подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних 

даних) 

8. ТРАНСФЕР ДО КРАЇН ПОЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗОНУ (ЄЕЗ) ТА 

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій 

9. ІНФОРМАЦІЯ, ЧИ НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Є ЗАКОНОВОЮ ЧИ 

ДОГОВІРНОЮ ВИМОГОМ, ЧИ УМОВОЮ УКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ, І ЧИ ОСОБА 

ЗОБОВ’ЯЗАНА НАДАТИ ДАНІ ТА ЩО МОЖНА НАДАТИ ДАНІ 

Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані. 

10. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛ 

Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню. 

Додаткові запитання, пояснення щодо положень GDPR та захисту персональних даних надає 

(IЗД), зазначений у пункті 2. 


