
 

 

 

 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                              

 
Klauzula informacyjna 

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji do 

Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu 

 
1.Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu,  

ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz reprezentowany przez Dyrektora Szkoły. 

2.Inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem korespondencyjnym: ul. Magazynowa 6,   

33-300 Nowy Sącz, e-mail: iodspecjalna@onet.pl, telefon: 18 442 74 01, dostępny w siedzibie ADO od 

poniedziałku do piątku w godz. 7
00

 - 15
00 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych 

w Nowym Sączu  na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 14 oraz art. 130 

i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz., 996 z późn.zm.),  

b) art. 9 ust. 2 lit. h RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone 

do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,  

w którym uczeń będzie uczęszczał  do szkoły, a w przypadku nieprzyjęcia do szkoły – przez okres jednego roku. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności prawem przetwarzania. 

7.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są 

Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 

9.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

10.Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
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Klauzula informacyjna 

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO 

Klauzula informacyjna dla uczniów  

Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu i ich rodziców 

 
1.Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu,  

ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz reprezentowany przez Dyrektora Szkoły. 

2.Inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem korespondencyjnym: ul. Magazynowa 6,   

33-300 Nowy Sącz, e-mail: iodspecjalna@onet.pl, telefon: 18 442 74 01, dostępny w siedzibie ADO od 

poniedziałku do piątku w godz. 7
00

 - 15
00 

3.Celem przetwarzania danych jest: obowiązki wynikające z przepisów prawa, dane osobowe 

uczniów/słuchaczy, rodziców/ opiekunów prawnych, niezbędnych do prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz 

dla celów egzaminów.  

4.Podstawa prawna przetwarzania: 

 - art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach  określonych 

każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w 

celu wykonania obowiązków prawnych, 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki, 

- art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, 

(w szczególności) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198), Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2014.1170) , Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji 

oświatowej (Dz.U. z 2017r. poz. 2159, 2203)  

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną 

powierzone do zrealizowania celów przetwarzania: (w szczególności) Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd 

Miasta Nowego Sącza  Wydział Edukacji, System Informacji Oświatowej, Specjalista BHP, Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna, Vulcan, PCPR, PFRON, Badania lekarskie kandydatów na uczniów Przychodnia Centermed, 

Grupowa Praktyka Pielęgniarek Szkol-Med., 

6.Zebrane dane będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną 

Zespołu Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności prawem przetwarzania. 

8.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji nauki . 

10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

11.Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

mailto:iodspecjalna@onet.pl


                                               

 

                                                                                                                                

                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                              

 
Klauzula informacyjna 

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO 

Klauzula informacyjna dla pracowników 

Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu 

 
1.Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu,  

ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz reprezentowany przez Dyrektora Szkoły. 

2.Inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem korespondencyjnym :  ul. Magazynowa 6  

33-300 Nowy Sącz, e-mail: iodspecjalna@onet.pl, telefon: 18 442 74 01, dostępny w siedzibie ADO od 

poniedziałku do piątku w godz. 7
00

 - 15
00 

3.Celem przetwarzania danych jest: obowiązki wynikające z przepisów prawa, dane osobowe pracowników 

niezbędne do prowadzenia dokumentacji szkolnej – pracowniczej, 

4.Podstawa prawna przetwarzania: 

- art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na placówce oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania 

szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, 

zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,  

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w 

przekazywanych formularzach zgody, 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, 

(w szczególności) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198), Ustawa z dnia 26 

stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o Systemie Informacji 

Oświatowej (Dz.U.2017.2159, 2203), Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U.2018.108) 

5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną 

powierzone do zrealizowania celów przetwarzania: (w szczególności) Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd 

Miasta Nowego Sącza  Wydział Edukacji, System Informacji Oświatowej, Specjalista BHP, Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna, Vulcan, ING Bank Śląski, ZUS, GUS, Urząd Skarbowy, Międzyzakładowa  Kasa 

Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty, Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej, 

Centrum Medyczne Batorego,  

6.Zebrane dane będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną 

Zespołu Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności prawem przetwarzania. 

8.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę. 

10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

11.Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
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Klauzula informacyjna 

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy do 

Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu 

 
1.Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu,  

ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.  

2.Inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem korespondencyjnym :  ul. Magazynowa 6  

33-300 Nowy Sącz, e-mail: iodspecjalna@onet.pl, telefon: 18 442 74 01, dostępny w siedzibie ADO od 

poniedziałku do piątku w godz. 7
00

 - 15
00 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze Zespołu Szkół 

Nr 5 -Specjalnych w Nowym Sączu , na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych zgodnie z art. 22 (1) § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1076 z póżn.zm) Kodeksu Pracy, art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982r. Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 z późn.zm), art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U.z 2018 r., poz., 996) 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w 

przekazywanych formularzach zgody, 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane 

osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do 

zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan 

zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności prawem przetwarzania. 

7.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.   

9.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.    

10.Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 

Wyrażam   zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych  na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych. 

□ TAK             □ NIE 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                    

 

 

 

 

mailto:iodspecjalna@onet.pl


 

                           

 

 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                              

 
Klauzula informacyjna 

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO  

Klauzula informacyjna dla kontrahentów  

Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu  

 
1.Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu,  

ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz reprezentowany przez Dyrektora Szkoły. 

2.Inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem korespondencyjnym :  ul. Magazynowa 6  

33-300 Nowy Sącz, e-mail: iodspecjalna@onet.pl, telefon: 18 442 74 01, dostępny w siedzibie ADO od 

poniedziałku do piątku w godz. 7
00

 - 15
00 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy (pozyskania/przedstawienia ofert,  obsługi 

gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji itp.) oraz   realizacji obowiązków   przewidzianych prawem, 

w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz dla celów 

archiwizacyjnych. 

4.Podstawa prawna przetwarzania: 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną  jest osoba, której 

dane dotyczą, 

5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane 

osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego. 

6.Zebrane dane będą przechowywane   przez okres trwania umowy oraz przez okres wyznaczony właściwym 

przepisem prawa - Instrukcja Kancelaryjna Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu (Jednolity 

Rzeczowy Wykaz Akt) 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności prawem przetwarzania. 

8.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.  

10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

11.Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
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Klauzula informacyjna 

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO  

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w 

Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu  

 
1.Administratorem  danych osobowych jest: Zespół Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu,  

ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz reprezentowany przez Dyrektora Szkoły. 

2.Inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem korespondencyjnym :  ul. Magazynowa 6  

33-300 Nowy Sącz, e-mail: iodspecjalna@onet.pl, telefon: 18 442 74 01, dostępny w siedzibie ADO od 

poniedziałku do piątku w godz. 7
00

 - 15
00 

3.Dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zespołu 

Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora. 

4.Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych pozyskanych w ramach 

monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. g) RODO,  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (DZ.U. z 2018r. poz. 996 i 1000 art. 108a), 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (DZ.U. z 2018r. poz. 917 art. 22
2  

), 

Statut Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu. 

5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane 

osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego. 

6. Zapisy wideo na dysku twardym rejestratora przechowywane są przez okres 3 miesięcy  a następnie 

automatycznie nadpisywane lub podlegają zniszczeniu. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu 

monitoringu wizyjnego obejmuje wjazd na teren szkoły : furtka, brama główna, fragment ulicy Magazynowej. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności prawem przetwarzania. 

8.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

10.Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
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