
Klauzula informacyjna dotycząca wychowanków, rodziców/opiekunów prawnych 

Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Bursa Szkolna w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.  

Z administratorem można się skontaktować poprzez pocztę e-mail: 

sekretariat@bursaostrowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

Dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony 

Danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych, mogą się Państwo kontaktować poprzez 

adres e-mail: iod@arx.net.pl. 

Cele przetwarzania i 

podstawa prawna 

Dane osobowe Państwa oraz dziecka przetwarzane są: 

- na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO w celu przyjęcia wychowanka do 

Bursy Szkolnej, realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych, 

zapewnienia bezpieczeństwa wychowanka w czasie pobytu w Bursie 

Szkolnej, czyli wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas 

wynikających m.in. z przepisów Ustawy Prawo oświatowe. 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, wyrażonej przez Państwa w jednym lub większej liczbie 

celów, określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach 

zgody, np. w celu promocji i dokumentowania zdarzeń z życia Bursy 

(np. publikowanie wizerunków uczniów utrwalonych na zdjęciu w 

czasie organizowanych wydarzeń i uroczystości). 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub tzw. 

podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych umów 

powierzenia przetwarzają dane osobowe. 

Okres przechowywania 

danych 

Dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany przepisami 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Prawa podmiotów danych 

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych. 

W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 

zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich 

skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym RODO. To, czy i z którego 

uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy 

prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania. 

Prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego 

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO), w sytuacji, gdy uznają Państwo, 

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza 

przepisy RODO. 

mailto:iod@arx.net.pl


Informacja o dowolności 

lub obowiązku podania 

danych 

Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do 

realizacji celów statutowych Bursy. W przypadku niepodania tych danych, 

ich wypełnienie jest niemożliwe. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych 

ma charakter dobrowolny. 

Informacje o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji i 

profilowaniu 

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

 


