
Szkolna klauzula informacyjna   
- do Zgłoszenia woli przystąpienia do egzaminu wstępnego   

do Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie 
 
1. Administratorem danych osobowych ucznia jest: Malczewskiego, 42-200 Częstochowie, 

ul. Pułaskiego 15, e-mail: sekretariat@plastyk.czest.pl, tel.: +48 34 324 12 28, fax: +48 34 
324 10 35. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mial: iod@plastyk.czest.pl; tel: +48 
34 3241228 

2. Celem zbierania danych jest: w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły, przetwarzanie 
danych osobowych ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych - zgodnie z ustawą 
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) w celu realizacji 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z w/w ustawą i będą 
przechowywane przez 5 lat. Dane ucznia niepodejmującego nauki zostaną usunięte 
bezzwłocznie. 

3. Uczeń w wieku powyżej 16 lat lub jego rodzic / opiekun prawny mają prawo żądania od 
Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie: 
a) dostępu do danych dotyczących kandydata, 
b) otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, 
c) prostowania tych danych, 
d) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co 

administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane 
w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do końca rekrutacji w bieżącym roku 
szkolnym lub w przypadku przyjęcia do szkoły, 5 lat licząc od początku roku następującego 
po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
7. Uczeń w wieku powyżej 16 lat lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych 
narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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