
  

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

dla osób towarzyszących podczas studniówki szkolnej  

oraz gości zaproszonych spoza organizacji szkolnej  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO − informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komitet Organizacyjny Studniówki Szkolnej powołany przy 

Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego  z siedzibą w Chodzieży. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, można kontaktować się z inspektorem ochrony 

danych osobowych za pomocą poczty e-mail: iod2@synergiacosnulting.pl   

3. Państwa dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru PESEL, adresu zamieszkania 

przetwarzane są w celu:  

a) realizacji umowy (tj. możliwości uczestnictwa w wydarzeniu jakim jest Studniówka Szkolna organizowana 

w dniu 11 lutego 2022 r.. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;   

b) spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze m.in. zapewnienie bezpieczeństwa podczas 

Studniówki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ochrony zdrowia publicznego przed rozprzestrzenianiem się 

epidemii COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla szkół wydanymi na mocy art. 8a ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz wytycznymi MEN, MZ,GIS dotyczących organizacji studniówek 

https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa/wytyczne-mein-mz-i-gis-dotyczace-organizacji-studniowek ; 

c) jako instytucja publiczna będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe również po to by wykonać zadania 

realizowane w interesie publicznym, w tym wypadku podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;  

d) w pozostałych przypadkach Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej dobrowolnie 

zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy (tj. do 60 dni po zakończonym wydarzeniu 

– studniówki. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, Państwa dane zostaną trwale 

usunięte.   

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy 

tj. uczestnictwem w Studniówce Szkolnej. 

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom współpracującym z Administratorem przy 

organizowaniu studniówki szkolnej, podmiotom z którymi została zawarta umowa powierzenia danych oraz 

podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. danej Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, policji, straży miejskiej.  

7. Posiadacie Państwo prawa wynikające z art. 15-21 RODO w tym; dostępu do Swoich  danych, możecie je Państwo  

również sprostować dane, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie także Państwo 

skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich  danych oraz 

prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu również prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszystkie wymienione prawa 

można realizować w formie pisemnego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.  

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub do 

organizacji międzynarodowych.   

 

Oświadczenie: 

Oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 7 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

które podałem na potrzeby organizacji studniówki szkolnej.  

  

 

Miejscowość ..............................dnia ……..……2022 .r.  

                                         ........................................................................ 

                  podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego 
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