
Klauzula informacyjna dla decyzji  

 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO  

informuję, iż: 

1. Administratorem jest Technikum Nr 18 z siedzibą we Wrocławiu tel: 71/7986708  

mail: sekretariat.t18@wroclawskaedukacja.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Technikum Nr 18  możliwy jest pod numerem 

tel. nr. 71/7986708 lub adresem email: iod.t18@wroclawskaedukacja.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o zwolnienie z zajęć 

przedmiotowych na podstawie: 

 

a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z 10 czerwca  2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843), Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1534), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 373) 

4. Odbiorcami danych osobowych są, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe  

w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną 

powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

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

uczęszczał do placówki, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany 

przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę. 



6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 

Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. 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. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania 

zadań przez placówkę względem ucznia.  


