
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych  

na potrzeby korzystania z posiłków w stołówce szkolnej 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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.U.UE.L.2016.l19.l) 

(dalej jako: "RODO") informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Policealna - Medyczne 

Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły z siedzibą:  

20-090 Lublin, ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 5, zwany dalej Administratorem. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem 

e-mail: inspektor@msz.lublin.pl 

3. Przetwarzanie przekazywanych danych osobowych odbywa się w celu umożliwienia korzystania przez uczniów  

z posiłków w stołówce szkolnej i tym samym wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (tj. zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 

opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów), co znajduje podstawę prawną  

wart. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  

a wynikających m.in. z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, takich jak np.: konieczność wystawiania 

dowodów księgowych, dokonywania rozliczeń podatkowo - księgowych; prowadzenia i archiwizowania dokumentacji 

podatkowej i księgowej, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; na podstawie zgody  

na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktowania się z osobami, które zadeklarowały chęć korzystania  

z posiłków w stołówce szkolnej, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

4. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy Administratora,  

a w uzasadnionych przypadkach Administrator przekazuje lub może przekazać niektóre dane osobowe następującym 

odbiorcom: podmiotom, z usług których korzysta Administrator zlecając im realizację zadań łączących się  
z koniecznością przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora, np.: firmie świadczącej usługi 

hostingu danych; przy czym, tego rodzaju przekazanie danych osobowych odbywa się zawsze na podstawie stosownej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która wyznacza m.in. przedmiot i czas trwania przetwarzania, 

czy też dozwolony charakter i cel przetwarzania. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędne do realizacji konkretnych celów przetwarzania,  

a w szczególności przez okres korzystania z posiłków w stołówce szkolnej, a także później przez okresy: archiwizacji 

dokumentów i danych wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; przedawnienia potencjalnych 

roszczeń, określone w przepisach prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo: 
a) dostępu do treści danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

b) prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

c) prawo ograniczenia przetwarzania danych,  

d) przysługuje Pani/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy 

RODO,  

e) wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.). 

8. Posiadacie Państwo prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych,  
b)  prawo ich sprostowania,  

c) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

d) prawo ograniczenia przetwarzania danych,  

e) przysługuje Pani/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia tej zgody  

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do umożliwienia korzystania z posiłków  

w stołówce szkolnej. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z posiłków  

w stołówce szkolnej.  

11. Przekazywane dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym 

podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, 

które, gromadziłyby informacje na temat konkretnych osób, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby 

decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te osoby wpływać. 
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