
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do 
internatu ZS w Dobrodzieniu oraz w karcie  informacyjnej uczestnika turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych 
pracowników, w zakresie: 
 
- imię i nazwisko dziecka/podopiecznego; 
- adres zamieszkania dziecka/podopiecznego; 
- PESEL dziecka/podopiecznego; 
- data urodzenia dziecka/podopiecznego; 
- miejsce urodzenia dziecka/podopiecznego; 
- nazwiska i imiona rodziców/opiekunów prawnych; 
- nr telefonu dziecka/podopiecznego; 
- nr telefonu do kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi; 
- adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych; 
- informacje o stanie zdrowie dziecka/podopiecznego. 
 
przez Zespół Szkół w Dobrodzieniu, który reprezentuje Dyrektor – Joachim Wloczyk (Administrator Danych), z siedzibą 
przy ul. Oleskiej 7, 46-380 Dobrodzień. 
Celem przetwarzania danych jest zapewnienie opieki oraz pobyt dziecka/podopiecznego w internacie ZS w 
Dobrodzieniu. 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
(data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)    

 
 
 
 
 
 

Informacja dotycząca danych osobowych 
dla mieszkańców Internatu/rodziców/opiekunów prawnych 

 
 
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 (zwane w skrócie  RODO) informujemy, iż: 

1) W związku z umieszczeniem Pani/Pana dziecka w Internacie przy Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Dobrodzieniu, mamy prawo przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka dla celów wspierania 
prawidłowego rozwoju uczniów, w tym danych szczególnej kategorii dotyczących stanu zdrowia Pani/Pana dziecka. 

2) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu, ul. 
Oleska 7, 46 – 380 Dobrodzień. 

3) W jednostce powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do inspektora ochrony danych 
osobowych: Adam Łąka, tel. 34 3597833 wew. 450, adres e-mail: iod@powiatoleski.pl. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny wynikający z art. 107 Ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.). 

5) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych   
w szczególności wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów szkół przy CKZ w Dobrodzieniu. 

6)  Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie prawa. 
Natomiast dane osobowe wychowanka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w 
internacie przetwarzane będą na podstawie specjalistycznej dokumentacji organu uprawnionego do dokonania badania. 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018, poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

8) Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych. 

9) Jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z RODO, 
wówczas przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem 
nadzorczym. 

10) Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji zadań i obowiązków ustawowych przez 
administratora. 


