
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

dla pełnoletnich uczniów mieszkających w internacie 

Zgodnie z art. 13 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  

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych 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 prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczniów mieszkających  

w internacie w związku z; 

a. realizacją obowiązków wychowawczo opiekuńczych, jakie ciąża na Administratorze, 

b. realizacją umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą  

c. wizerunkiem ucznia tylko w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie. 

3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można 

kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@msz.lublin.pl 

4. Dane osobowe ucznia mieszkające w internacie przetwarzane będą w celu realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560), Ustawą z dnia 14 grudnia  

2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290), a także wydanymi  

na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów,  

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu  

na przepisy prawa oświatowego j/w. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz wyłącznie 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub 

stosownych umów powierzenia. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

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 z zastrzeżeniem przypadków wskazanych  

w art. 18 ust.2 RODO 

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. Dane osobowe Państwa będą przechowywane przez okres zamieszkiwania w Internacie 

Szkoły Policealnej-Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie 

oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych. 

 

 

 

Administrator Danych Osobowych 


