
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

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 (dalej: 

RODO) Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje, iż: 

1. Administratorem  Pani / Pana Danych Osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie  

ul. Racławicka 23,32-200 Miechów. 

2. W Zespole Szkół Nr 1  został powołany Inspektor Ochrony Danych, ul. Racławicka 23,  

adres e-mail: ekonomik@miechow.iap.pl, tel.: 41 38 310 89  

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu : 

  a) przeprowadzania procesu rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody, do czasu zakończenia procesu zakończenia rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia  

14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe,  

w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji i dostania się do szkoły : 
 b)  realizacji procesu dydaktycznego na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana zgody, do czasu 

wycofania zgody oraz w celu dokumentowania przebiegu nauki. 

 

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) jedynie przez okres rekrutacji (max.6 m-cy),  

w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji dostania się do szkoły : 
  b) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa tj.      

 księga uczniów przechowywana jest wieczyście, arkusze ocen ucznia przechowywane są przez 50 lat 

od ukończenia szkoły, dziennik lekcyjny przechowywany jest przez 5 lat. 

5.Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o systemie informacji oświatowej, do „Systemu Informacji Oświatowej” prowadzonego przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania. Ponadto dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji gdy zwróci się 

o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, 

sąd). 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , jednak ich przetwarzanie jest 

koniecznym warunkiem udziału w procesie rekrutacji do szkoły oraz zakończenia postępowania 

administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej oraz jest koniecznym warunkiem o świadczenie 

usług edukacyjnych i posiadania statusu ucznia. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania ,  

a także prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia , wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania w przypadku i na warunkach określonych w RODO. 

9. Posiada Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania , którego dokona no na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres : 

ekonomik@miechow.iap.pl, pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkół Nr 1  

w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów lub osobiście stawiając się w sekretariacie szkoły. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani /Pan ,iż przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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