
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w 

Ostrowcu Świętokrzyskim (ZSOMS), ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, email: 

sekretariat@sms.ostrowiec.pl. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych powołanym w ZSOMS, pisząc na adres: iod@sms.ostrowiec.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą: 

- na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZSOMS 

(np. przeprowadzenia rekrutacji, realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej); 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu 

prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w tym dokumentowania zdarzeń z życia szkoły (np. 

publikowania wizerunków uczniów utrwalonych w czasie konkursów, zawodów sportowych i innych 

uroczystości szkolnych) oraz prowadzenia komunikacji z rodzicami w sprawach dydaktyczno – 

wychowawczych itp.; 

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, Kuratorium Oświaty) lub tzw. podmioty przetwarzające, 

które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy realizacji obowiązków szkoły wobec uczniów, a także 

później przez okres archiwizacji dokumentów określony w Instrukcji kancelaryjnej. W przypadku gdy 

podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do momentu 

cofnięcia tej zgody. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania 

wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody składa się do administratora pisemnie. 

7. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli 

przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania tych danych 

stanowi przepis prawa. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zadań edukacyjnych. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych 

osobowych ma charakter dobrowolny. 

9. Pani/Pana dane nie będą nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w tym z informacją, 

że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne i może być w każdej chwili wycofane. 

 

 

………….………………………….            …………………………………………………………. 

    imię, nazwisko ucznia                                                         podpis rodzica / opiekuna prawnego / pełnoletniego ucznia 
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