Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzaniu danych osobowych KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)
Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)
oraz 2.) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r,
poz. 1000).
Wypełniając obowiązek prawny zgodnie 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL).
Dyrektor Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki
i Transportu we Wrocławiu informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Technikum Akademickiego
przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Skontaktować z nim można się poprzez adres e-mail:technikum@msl.com.pl; pod nr tel.
(71) 324 68 54 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych
osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty
elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia tylko w przypadku wyrażenia zgody
rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.
3. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej
Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień,
może
Pan/Pani
skontaktować
się
z wyznaczonym przez Dyrektora inspektorem ochrony danych, adres e-mail:
iodo@msl.com.pl lub drogą pocztową: ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Technikum Akademickiego przy
Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Technikum
Akademickim przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Technikum
Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we
Wrocławiu.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu
przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż przez okres wynikający z JRWA
(jednolitego rzeczowego wykazu akt) obowiązującego u ADO w związku z art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 217).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w ty prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osoba, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególna sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 860 70 86 jeżeli uzna Pani/Pan, iż dane osobowe
przetwarzane są z naruszeniem przepisów RODO.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych
i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku
z pozyskiwaniem danych osobowych).

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000)), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Dyrektor Technikum
Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu,
zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących
kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu
osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień
awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka
i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora: (71) 324 68 54.
2. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej
z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane
w przepisach prawa.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest Kodeks pracy, ustawa
o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, ustawa
o pracownikach samorządowych i Karta Nauczyciela.
4. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:
a)

żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;

b)
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem
danych;
c)
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody
na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona.
Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania
obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
5. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy
w Technikum akademickim przy Międzynarodowej wyższej Szkole Logistyki i Transportu we
Wrocławiu ul. Sołtysowicka 19B oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach
szczególnych.
6. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

