
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie 
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego 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 (zwane dalej „RODO”), celem zapewnienia 

właściwej ochrony danych osobowych uprzejmie informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Tarnowie 

z siedzibą w Tarnowie, Pl. Dworcowy 5A, 33-100 Tarnów, adres mail sekretariat@szkolyrzemiosla.tarnow.pl  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisząc na 

adres e-mail: inspektor@izbarzemieslnicza.tarnow.pl lub dzwoniąc na numer tel. + 48 (14) 621 57 69  

3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe niezbędne do celów związanych z realizacją 

statutowych zadań Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie, wynikających z przepisów 

regulujących funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz prowadzenia przez te jednostki dokumentacji 

związanej z realizacją ich zadań oraz ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle, ustawy z dnia 23 maja 1991 

roku o organizacjach pracodawców oraz rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. 

w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, 

przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, a także dane takie jak: 

a. wizerunek i dane osobowe uczniów, które mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły i na 

portalu facebook w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów 

(dane te przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody uczniów, lub rodziców/prawnych 

opiekunów uczniów, którzy nie ukończyli 16 lat); 

b. dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole 

(przetwarzane są na wyraźną zgodę ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna). 

 

4. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie: 

a. udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

b. obowiązków Administratora, związanych z jego działalnością statutową (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c); 

c. obowiązków Administratora związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy unijnych 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d. dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e. wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

5. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom: 

a. podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami, 

wykonywanymi w jego imieniu; 

b. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;\ 

c. kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił obsługę prawną; 

d. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadań statutowych 

Administratora, lub do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub innego 

podobnego żądania. Dane będą przechowywane przez czas wymagany przez przepisy prawa, dochodzenia, 

wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora. Dane osobowe będą przechowywane z 

zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich 

zabezpieczenie w celu ochrony Państwa praw i wolności. 
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8. Ochrona danych osobowych: 

 

Pracownicy Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie, posiadający upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani 

do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu 

ochrony danych osobowych. 

 

W Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Tarnowie wdrożono odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub 

niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub 

dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały 

wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z 

przetwarzaniem i charakteru danych osobowych. 

 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO), 

b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO), 

c. usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO), 

d. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), 

e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO), 

f. prawo wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO), 

g. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO), 

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora, narusza 

przepisy RODO. 

 

Jeżeli Pan/Pani chce skorzystać z przysługujących praw wymienionych w pkt 9 w/w dokumentu, prosimy o 

kontakt na adres e-mail: inspektor@izbarzemieslnicza.tarnow.pl, lub pod na numerem tel. + 48 (14) 621 57 69 

 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie przez Państwa danych 

uniemożliwi Administratorowi realizację jego zadań statutowych. 

11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

12. Szczegółowe prawa osoby jak i definicje poszczególnych terminów związanych z ochroną danych 

osobowych, określa Rozporządzenie 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. 
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