
Co oznacza skrót RODO ? 

• Odnosi się on do 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). My 

także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji. 

Od kiedy RODO będzie stosowane ? 

• Od 25 maja 2018 r. 

Jaki jest cel wprowadzenia RODO ? 

• Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów 

sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą 

jednolite. 

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych ? 

• Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Techniczno-

Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzciane k. Rzeszowa, adres: 

Trzciana 193 , 36-071 Trzciana, woj. podkarpackie 

Kim jest inspektor ochrony danych w ZST-W i jak się z nim kontaktować ? 

• Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych, oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem 

danych. Inspektorem ochrony danych w ZST-W jest Magdalena Gajerska-Kozak. 

• Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo na adres: zstw-trzciana_iod@wp.pl  

lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Zespół Szkół 

Techniczno- Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie k. Rzeszowa, 

Trzciana 193, 36-071 Trzciana, woj. podkarpackie 

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe ? 

 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1182 ze zm.),  
 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100 

poz. 1024), 

 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w 

sprawie wzorów powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji 

(Dz.U z 2015 r. poz. 1934), 
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• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie 

trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o 

ochronie danych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U z 2015 r. poz. 

745).  

 

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe ? 

 

Cele, dla których ZST-W przetwarza dane osobowe to: 

• Podejmowanie przez szkołę działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, 

promocyjnych oraz rekrutacyjnych. 

• Przebieg zatrudnienia i wynagradzania w odniesieniu do pracowników i ich rodzin. 

 

• Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych w stosunku do 

uczniów i ich rodzin.  

 

 

• Spełniania wymogów BHP i sanitarno – epidemiologicznych. 

 

• Zabezpieczenie zapotrzebowania w zakresie zatrudnienia. 

 

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

Masz prawo do: 

• Uzyskania dostępu do swoich danych. 

 

• Zażądania sprostowania Twoich danych osobowych. 

 

• Trwałego usunięcia danych osobowych tzw. ”prawo do bycia zapomnianym”. 

 

• Przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora. 

 

• Wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć w 

sekretariacie ZST-W kierując wniosek do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na 

podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL). 

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone ? 

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 



 


