
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PO PRZYJĘCIU  
 

ADMINISTRATOR 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach monitoringu jest Centrum Kreatywności 

TALENT, ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław, adres e-mail: 

sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Kreatywności TALENT 

inspektorem ochrony danych, którym jest Małgorzata Torenc poprzez e-mail: 

rodo@CKTalent.wroclaw.pl oraz pisząc na adres Centrum Kreatywności TALENT z dopiskiem 

„Inspektor Ochrony Danych”. 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:  

− art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych 

każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności 

placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach 

dodatkowych, korzystania z e-usług;  

− art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawa oświatowego, takich jak 

prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, 

prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu 

BHP, stosowanie systemów monitoringu wizyjnego celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom;  

− art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, 

prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania indywidualnego, realizacji zadań 

z zakresu BHP.  

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu 

wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone przez 

Administratora do zrealizowania celów przetwarzania.  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał 

do placówki oraz przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego 

przez placówkę (księgi uczniów, księgi i arkusze ocen - 50 lat, zeszyty wychowawcy i dzienniki zajęć 

pozalekcyjnych – 5 lat).  

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Mają Państwo Prawo do: 

− żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

− w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uznają 

Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. 

ochrony danych osobowych.  

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest 

wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania 

danych. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje 

niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez 

placówkę względem ucznia.  

INFORMACJE DODATKOWE 

Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

mogą być przetwarzane z wykorzystaniem systemu informatycznego, lecz nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
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