
Klauzula informacyjna nt. przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 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) informuje się, że: 

1) administratorem danych osobowych uczniów Technikum Akademickiego w Legnicy 

(dalej „TA”) i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.  Witelona w Legnicy „Wspólnota 

Akademicka”, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica; 

2) kontakt z administratorem: wa-pwsz@pwsz.legnica.edu.pl; 

3) dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami); 

4) przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadań 

realizowanych przez TA w ramach prawa oświatowego, w celu: 

a. przyjęcia ucznia do szkoły; 

b. realizacji zadań oświatowych; 

c. zapewnienia bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole; 

d. realizacji działań promocyjnych szkoły; 

e. archiwizacji zgodnie z przepisami prawa. 

5) ponadto dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą 

dla potrzeb niezbędnych do wypełnienia obowiązków ciążących na Stowarzyszeniu 

w związku z zawartą umową o nauczanie w TA, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

6) dane osobowe  uczniów mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie 

obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań 

nałożonych na Administratora; 

7) dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych; 

8) dane osobowe uczniów będą przechowywane do dnia upływu terminu przechowywania 

dokumentacji, zgodnie z zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów;  

9) dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu; 

10) uczniom i ich rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo do żądania dostępu do 

treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, a w przypadku 

niepodania danych, nie jest możliwe spełnienie obowiązku szkolnego. 
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