
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW  
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH  

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W GIŻYCKU  
DOTYCZĄCA REALIZACJI DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH 

ZWIĄZANYCH Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII 
 

Szanowni Państwo, 
 
realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO” ) informujemy, iż: 
 

1. Administrator Danych Osobowych: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest w Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. 
Komisji Edukacji Narodowej Giżycku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 27, 11- 500 Giżycko, reprezentowany 
przez Dyrektora Pana Jerzego Janowskiego. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) można 
skontaktować się pisząc pod wskazany adres e- mail: sekretariat@zseii.edu.pl lub telefonując pod numer 
(87)  428 30 21. 
 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: 
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dziecka Administrator 
Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować  
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres  
e- mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl 
 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
Administrator danych osobowych przetwarza/gromadzi dane osobowe pracowników oraz uczniów w celu 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Placówki 
w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pracowników i uczniów Placówki jest art. 9 ust. 1 lit. g) 
RODO tj.: niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym oraz art. 9 
ust. 1 lit. i) RODO tj.: niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym 
w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 
zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej,  
w szczególności w związku z przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz wytycznymi MEiN 
MZ, GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

 
4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych: 

Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy oraz być niezbędne dla 
osiągnięcia określonego celu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy 
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Jeśli nie podadzą Państwo danych 
wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co 
może skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej, a także konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa. 
 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały 
zebrane. Po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 
 

6. Odbiorcy danych osobowych: 
Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. 
Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych 
usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom 
wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, 
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. Powiatowej Stacji Epidemiologiczno- 
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Sanitarnej, podmiotom medycznym) oraz podmiotom wspierającym Placówkę w wypełnianiu naszych 
uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, 
ochronę danych osobowych, archiwizację i niszczenie dokumentów, a także dostawców systemów 
informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których  
są przetwarzane Państwa dane. 
 

7. Przekazywanie danych osobowych/ profilowanie: 
Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii 
Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą 
również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym 
mowa w art. 22 RODO. 
 

8. Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych: 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz danych Państwa dziecka, w tym prawo do uzyskania 
kopii tych danych, na podstawie art. 15 RODO; - prawo do żądania sprostowania (poprawienia lub 
uzupełnienia) danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO; - prawo do żądania usunięcia danych 
osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 
3 RODO; - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 
RODO; - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach 
określonych w art. 21 RODO. 
 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe  są przetwarzane z pominięciem przepisów o 
ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 
Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl 

 

 


