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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta
szkoły w związku z wydaniem duplikatu świadectwa
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych –zgodnie zart.13ust.1i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1oraz Dz. Urz. UE
L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż :
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 4 im. K . K. Baczyńskiego
we Włocławku ul. Kaliska 108 .
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią jadwigę Olejniczak, z którym
możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w
następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl
b) pod numerem telefonu: +54 427 01 58
3.Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku
o wydanie duplikatu świadectwa.
4.Podstawą prawną zbierania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.:
obowiązek prawny ciążący na Administratorze polegający na rozpatrzeniu wniosku o wydanie
duplikatu świadectwa, sporządzeniu i wydaniu duplikatu świadectwa, wynikający z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.
5.Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
a) podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w
szczególności organów władzy publicznej;
b) podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w
świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, usługi pocztowe,
kurierskie, ochronę osób imienia, 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.
6.Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od
Administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
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d) przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Nie wszystkie Państwa żądania będziemy
jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od
przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często –sposobów ich
gromadzenia.
8. .Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 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.
9..Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych –podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji
Państwa wniosku.
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