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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 24/2021  

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.  

w 2021 r. 

1. Organizacja i przebieg egzaminów: 

1.1. Członkowie zespołów nadzorujących przychodzą do szkoły na 1 godzinę przed wyznaczonym czasem 

rozpoczęcia egzaminu. 

1.2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną (dotyczy zarówno członków zespołu nadzorującego, jak i zdających) 

1.3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego 

przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający 

chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. 

Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich 

objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”, 

1.4. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji  

w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

1.5. Rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń podpisuje deklarację stanowiącą Załącznik nr 1 lub nr 2  

do niniejszych „Wytycznych…”, którą zdający każdorazowo przed wejściem do szkoły przekazuje osobie 

wpuszczającej na egzamin. 

1.6. Zdający ma obowiązek zapoznać się z informacją dotyczącą czasu przyjścia na egzamin i wejściach  

na egzamin: 

1. w przypadku egzaminów organizowanych w sali gimnastycznej uczniowie, których nazwiska 

zaczynają się na litery: A - K wchodzą głównym wejściem do hali; uczniowie, których nazwiska 

zaczynają się na litery L - Z wchodzą wejściem od ulicy Żeromskiego; uczniowie przychodzą  

na egzamin 1 godzinę wcześniej; 

2. w przypadku egzaminów, które odbywają się w budynku szkoły, uczniowie wchodzą wejściem 

głównym; na egzamin z języka angielskiego uczniowie klasy III a przychodzą o godzinie 8
00, 

klasy 

III b o godzinie 8
15

, klasy III e o godzinie 8
30

; w przypadku pozostałych egzaminów przychodzą  

na 1/2 godziny przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu. 

3. przed wejściem do sali egzaminacyjnej należy przygotować dowód osobisty.  

1.7. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

1.8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

1.9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu (lub pióra) z czarnym tuszem (atramentem)  

oraz linijki (na egzaminie z matematyki) i własnego kalkulatora. 

1.10. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

1.11. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którzy mogą korzystać ze słowników 

dwujęzycznych, są zobowiązani przynieść własne słowniki. 

1.12. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 



                                                                                               Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

                                                                                                                    27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 5 

                     tel./fax. 41 262 48 06, mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl 

 

1.13. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, 

którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów,  

w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu. 

 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego 

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowuje odpowiedni odstęp  

(co najmniej 1,5 m) oraz zakrywa usta i nos. 

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub 

wielorazową).  

2.3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić 

zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest 

wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

2.4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.  

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie 

zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; 

2) wychodzi do toalety; 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

2.5. Zdający może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

2.6. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu trudności w samodzielnym 

zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu 

oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą 

przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki 

musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu 

nadzorującego, wynosi 2 m. 

2.7. Sytuacja, o której mowa w pkt. 2.6, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na 

tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu. 

 

3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 

3.1. Przed wejściem do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu min. 

60%); wszyscy wchodzący do szkoły muszą zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją sanepidu. 

3.2. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się również w każdej sali egzaminacyjnej 

3.3. W przypadku egzaminu z przedmiotu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających  

z np. jednego słownika, dozownik z płynem dezynfekującym znajduje się na stoliku; zdający  

przed skorzystaniem z niego dezynfekuje ręce. 

3.4. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 

1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

3.5. Dla zdających zostanie zapewnione miejsce oraz przygotowane zostaną przezroczyste foliowe woreczki (tak 

aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w którym będą mogli zostawić rzeczy osobiste  

pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. 

3.6. Na terenie szkoły zostanie wyznaczone osobne pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej  

i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych.  

3.7. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną  

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu; należy opuścić szkołę bezpośrednio  
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po zakończeniu egzaminu; wrażeniami po egzaminie można dzielić się między sobą z wykorzystaniem 

np. mediów społecznościowych. 

3.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż 

jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie 

między egzaminami. 

3.9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić 

budynek szkoły albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji tylko w wyznaczonym przez 

szkołę miejscu. Jeśli pozwolą warunki pogodowe, przestrzeń tę można wyznaczyć na świeżym 

powietrzu, np. na boisku szkolnym; osoby mieszkające w internacie szkolnym mogą skorzystać  

z pokoi, w których są zakwaterowane. 

 

4. Zasady zachowania na egzaminie 

4.1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi; 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia  

do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym; 

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu 

i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką; 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie; 

4.2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem 

egzaminu oraz po jego zakończeniu; należy opuścić szkołę bezpośrednio po zakończeniu egzaminu; wrażeniami 

po egzaminie można dzielić się między sobą z wykorzystaniem np. mediów społecznościowych. 

4.3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie, korzystając  

z własnego długopisu  

4.4. Numerki stolików losuje członek komisji.  

4.5. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki  

oraz mają zakryte usta i nos. 

4.6. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali 

egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. 

4.7. Zdający uzupełnia arkusz według instrukcji znajdującej się na pierwszej stronie arkusza. 

4.8. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej  

na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 

15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

4.9. Po zakończonym egzaminie zużyte maseczki, rękawiczki i inne materiały należy wrzucić  

do odpowiednio przygotowanych koszy. 

 

5. Wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu 

egzaminacyjnego lub u zdającego 

5.1. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu  

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 
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pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

5.2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym 

poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami,  

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, 

biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

5.3. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni 

udział w przeprowadzaniu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego. Przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym fakcie przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby  

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych 

osób. 

5.4. PZE informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu 

ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu  

i skorzystać z teleporady medycznej. 

5.5. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy 

choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, 

który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE 

może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, 

jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór  

nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu 

egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym. 

5.6. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej 

osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję  

o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu  

w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne. 

5.7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną 

 

6. Uwagi końcowe 

6.1. W trakcie odbywających się w szkole egzaminów będzie pełnić dyżur pielęgniarka szkolna. 

6.2. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy 

wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

6.3. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia 

(www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa 

6.4. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania, zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus
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Załącznik nr 1 

do Wytycznych dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego  

w ZSOMS w Ostrowcu Św. w 2021 r.  

 
 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna ucznia 

 zdającego egzamin maturalny 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Ostrowcu Św. 

 

 
Ja ......................................................................................  niżej podpisany/-a 

                                                                         (imię i nazwisko)                                                                   

 

oświadczam, że w dniu przystąpienia do egzaminu maturalnego  z przedmiotu ……………………………….  

mój syn/moja córka*……………………………….…………………………………………………………… 
                                                                                              (imię i nazwisko)                                                                   
 

 w ostatnich 5 dniach nie miał/-a podwyższonej temperatury; 

 nie ma żadnych niepokojących objawów chorobowych, tj. kaszel, katar, duszności, wysypka, bóle mięsni, ból 

gardła, inne nietypowe; 

 nie miał/-a świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19; 

 nie przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych i nie jest sam/-a osobą 

objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych; 

 nie przebywał/-a w ostatnich 14 dniach za granicą, ani nie miał/-a kontaktu z osobą, która wróciła zza granicy. 

 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na kontrolny pomiar temperatury termometrem bezdotykowym  

w przypadku wystąpienia widocznych objawów choroby u mojego dziecka.  

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
1
. 

 

 
 

 

Ostrowiec Św., dnia ............................                                      ...............................................................       

                                                                                           (czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić               

 

                                                           
1 Art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) ma następujące brzmienie:  

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 
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Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane 

dotyczą) 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) informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5, 27-400 

Ostrowiec Św. 

 z Inspektorem Ochrony Danych w ZSOMS, może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: 

iod@sms.ostrowiec.pl  

 Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO  

w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie szkoły („przetwarzanie jest 

niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak 

ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi”)  

 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne, organy 

państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji 

 Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów oraz przez okres wynikający z przepisów archiwalnych określonych na podstawie m.in. Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 Pani/Pana dane oraz Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 
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                     tel./fax. 41 262 48 06, mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl 

 

Załącznik nr 2 

do Wytycznych dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego 

w ZSOMS w Ostrowcu Św. w 2021 r.  

 

Oświadczenie pełnoletniego ucznia  

 zdającego egzamin maturalny 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Ostrowcu Św. 
 

 
Ja ......................................................................................  niżej podpisany/-a 

                                                                         (imię i nazwisko)                                                                   

 

oświadczam, że w dniu przystąpienia do egzaminu maturalnego  z przedmiotu ……………………………….  

  
 

 w ostatnich 5 dniach nie miałem/-am podwyższonej temperatury; 

 nie mam żadnych niepokojących objawów chorobowych, tj. kaszel, katar, duszności, wysypka, bóle mięsni, ból 

gardła, inne nietypowe; 

 nie miałem/-am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19; 

 nie przebywałem/-am w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych i nie jest sam/-a 

osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych; 

 nie przebywałem/-am w ostatnich 14 dniach za granicą, ani nie miałem/-am kontaktu z osobą, która wróciła 

zza granicy. 

 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na kontrolny pomiar temperatury termometrem bezdotykowym  

w przypadku wystąpienia u mnie widocznych objawów choroby.  

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
2
. 

 

 
 

 

Ostrowiec Św., dnia ............................                                      ...............................................................       

                                                                                           (czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić               

 

 

                                                           
2 Art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) ma następujące brzmienie:  

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 
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Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane 

dotyczą) 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) informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Św. 

 z Inspektorem Ochrony Danych w ZSOMS, może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: 

iod@sms.ostrowiec.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie szkoły („przetwarzanie jest niezbędne ze względów 

związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed 

poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi”)  

 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  będą podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni 

w zakresie ich kompetencji 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przez okres 

wynikający z przepisów archiwalnych określonych na podstawie m.in. Jednolitego Rzeczowego Wykazu 

Akt 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 


