Klauzula informacyjna dotycząca polityki prywatności i ochrony
danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I
w Opolu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy informacje, spełniając
obowiązek informacyjny:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych/ danych osobowych Pani/Pana
dzieci (podopiecznych) jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu,
ul. Licealna 3, 45-714 Opole.
2. Z administratorem można skontaktować się elektronicznie pod numerem telefonu
77 4742 944, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zso1.opole.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
3.Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dzieci/podopiecznych
przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie
zbieranych zgód osoby, której dane dotyczą, w następujących w celach:
- prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
- wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń;
- prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów;
- kontroli realizacji obowiązku szkolnego;
- promocji szkoły;
- udziału podczas konkursów wiedzy, artystycznych, olimpiad, zawodów sportowych,
turniejów, projektów uroczystości szkolnych oraz innych form współzawodnictwa
organizowanych przez szkołę oraz pozaszkolnych, w tym opublikowaniu imienia,
nazwiska oraz zdjęcia na liście laureatów/finalistów itp. na stronie internetowej szkoły,
w mediach społecznościowych zarządzanych przez szkołę, a także przekazanie
danych laureata do organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego,
na postawie art.6 pkt 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą);
- wykorzystania wizerunku na stronie internetowej szkoły, w prasie, telewizji, gazetkach
szkolnych, informatorach, broszurach, ulotkach i innych mediach społecznościowych,
na postawie art.6 pkt 1 lit a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą);
- organizacji wycieczek;
- ubezpieczenia;
- działań opiekuńczych;
- opieki medycznej;
- udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- prowadzenia nauczania indywidualnego;
- dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych;

- korzystania z dziennika elektronicznego;
- kontaktów nauczyciel - rodzic;
- rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody.
4.Odbiorcą Pani/Pana, dzieci/podopiecznych danych osobowych będą:
- dyrektor;
- wicedyrektor;
- sekretarz;
- pracownicy administracji szkolnej;
- pielęgniarka;
- nauczyciele;
- pedagog, psycholog;
- doradca metodyczny;
- inspektor ochrony danych osobowych;
- oraz uprawnione organy publiczne.
5.Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dzieci/podopiecznych będą
przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji),
maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr I w Opolu.
6.Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, danych swoich dzieci/podopiecznych,
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu takiego przetwarzania;
- przenoszenia danych;
- w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody do cofnięcia
takiej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2 00-193), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawne.
8.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa
Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich
podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie
celów, w jakich zbierane są dane osobowe.
9. Strony Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu korzystają z plików
„cookies” w celach określonych w poniższej polityce. Warunki przechowywania lub
dostępu do „cookie” można określić w stosowanym oprogramowaniu, np.
przeglądarce internetowej.

10. Korzystanie ze stron Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu bez zmiany
ustawień oprogramowania (np. przeglądarki internetowej), klikając w przycisk
„Zgadzam się” lub zamykając okienko informacyjne dotyczące polityki prywatności na
naszych stronach, oznacza zgodę na używanie mechanizmów wykorzystywanych na
naszych stronach służących do zbierania danych.
11. Przeglądarki internetowe, czyli standardowe oprogramowanie służące do
przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza używanie plików „cookies”.
Jednak ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne
są w ustawieniach oprogramowania, np. przeglądarki internetowej.
12. Wyrażenie zgody na używanie plików „cookies” jest dobrowolne i polega na
kliknięciu w przycisk „Zgadzam się” lub zamykając okienko informacyjne dotyczące
polityki prywatności na naszych stronach. W każdym momencie można ją wycofać
poprzez skasowanie plików „cookies” oraz dokonanie zmian ustawień
oprogramowania, np. przeglądarki internetowej.

