
 

1.  Krajowe przepisy prawa, zgodnie z którymi przetwarzane są dane osobowe, to: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych ,młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków 
wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 
poza miejscem stałego zamieszkania. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych 
zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez 
rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.  

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związane z zakwaterowaniem w schronisku szkolnym 

Kto przetwarza Paostwa 
dane osobowe? 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, 
reprezentowany przez Dyrektora ul. Wyspiaoskiego 21 w Zielonej Górze, 65- 036 Zielona Góra ,numer 
telefonu:68.45 20 50 ; email: sekretariat@zsois.zgora.pl 

Z kim mogą się Paostwo 
skontaktowad? 

W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Paostwo skontaktowad z Inspektorem 
Ochrony Danych: 

 e-mail: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl 

 telefon: 880 100 367 

 pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. 

Inspektor nie udziela jednak informacji dotyczących innej działalności placówki. 

W jakim celu chcemy 
uzyskad dane osobowe? 

Paostwa dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia zakwaterowania i czynności  z tym 

związanych, oraz naliczenia opłat za pobyt w schronisku. 

Jaka jest podstawa 
prawna przetwarzania 
danych? 

Przetwarzamy Paostwa dane osobowe, ponieważ wykonujemy zadania realizowane w interesie 
publicznym [art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* * ² 

Jakie mają Paostwo 
prawa? 

Mają Paostwo następujące prawa: 

 prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Komu przekazujemy 
dane osobowe 
Paostwa? 

 

 

Odbiorcami danych osobowych Paostwa są: 

 podmiot, z usług których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firma VULCAN Sp. z o.o., 
 ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław dostarczająca program Sekretariat Optivum oraz Księgowośd 
Finanse Optivum 

 podmioty upoważnione do otrzymywania danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa 
np.: Urząd Miasta Zielona Góra, Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Systemu Informacji 
Oświatowej i inne organy kontrolne i instytucje nadzorujące 

Jaki będzie czas 
przetwarzania danych? 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, do czasu upływu okresu 
zobowiązania podatkowego, który przedawnia się  z upływem 5 lat licząc od kooca roku kalendarzowego. 

Czy muszą Paostwo 
podad dane osobowe? 

Podanie Paostwa danych osobowych jest: dobrowolne, jednak niezbędne, aby zakwaterowad się  
w schronisku. Odmowa podania danych osobowych, będzie wiązała się z brakiem możliwości   
zamieszkania. 

Czy jakieś decyzje 
zapadają 
automatycznie? 

W procesie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz nie są 
budowane żadne profile. 

Czy dane będą 
przekazane poza 
Polskę? 

Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

 

………………………………………………………..        ……………………………………………………… 

      (miejscowośd i data)          (czytelny podpis) 

 


