
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli 

 
Załącznik do wniosku  

o przyjęcie do szkoły  

(klauzula dla rodziców kandydatów 

niepełnoletnich)                                                         

Klauzula informacyjna 

 DLA RODZICÓW KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO  

 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE z dnia 4 maja 2016 r./ informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Stalowej Woli z siedzibą w przy ul. Hutniczej 12  w Stalowej Woli  (kod pocztowy: 37-

450), tel.: 15 842 95 23 adres e-mail: ckustwola@wp.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Zawodowego                                   

i Ustawicznego w Stalowej Woli jest możliwy pod adresem email: abi@stalowowolski.pl oraz 

nr tel. 15 643 36 35. 

3. Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego do szkoły dla dorosłych i pobierania nauki na w/w formach kształcenia dla 

dorosłych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

4. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.  

5. Dane osobowe: 

a) w zakresie dokumentacji rekrutacyjnej:  będą przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym dziecko będzie korzystać z danej formy kształcenia; 

b) w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania: 5 lat – dzienniki lekcyjne (licząc od 

początku roku następującego po roku zakończenia nauki na danym poziomie),                    

50 lat – księgi arkuszy ocen (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia 

lub przerwania nauki w szkole). 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych swojego 

dziecka oraz  prawo do ich sprostowania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu  nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez 

administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r.  

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. udziału Państwa dziecka  

w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dla dorosłych oraz pobierania nauki na wybranej 

formie kształcenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie przez 

Państwa dziecko nauki w tutejszej szkole dla dorosłych/na kwalifikacyjnym kursie 

zawodowym. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną  

Ja, niżej podpisany/-a w związku ze złożeniem wniosku o przyjęcie mojego dziecka                          

do szkoły oświadczam,  iż zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 

dla dorosłych oraz pobierania nauki w CKZiU  w Stalowej Woli,  w tym z informacją               

o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących mi prawach.  

……………………………… 

             (data i czytelny podpis) 
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOT. ZGODY NA  PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

(dla rodziców kandydatów/słuchaczy niepełnoletnich) 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego                               

i Ustawicznego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12 37-450 Stalowa Wola 

 tel. (15) 842 95 23 

 e-mail: ckustwola@wp.pl 

 

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl  

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych: działania promocyjne oraz realizacja zadań 

statutowych placówki m.in. umieszczanie i publikowanie zdjęć słuchaczy/ uczestników 

kursów/pracowników na stronie internetowej placówki, w ulotkach, folderach i materiałach 

promocyjnych placówki, na tablicach informacyjnych, w kronice, w artykułach prasowych                

o treści edukacyjnej i promocyjnej, na profilu placówki, w mediach społecznościowych                     

i telewizji. 

 

4. Okres przetwarzania: Wizerunek i dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania 

zgody. Zgoda może być w każdym momencie wycofana bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

5. Mają Państwo prawo do: 
a) dostępu do treści danych i ich sprostowania, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO), 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

6. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie wyrazisz zgody, w/w dane nie będą przetwarzane 

w tym celu.  

__________________________________________________________________________________ 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez CKZiU w Stalowej Woli  wizerunku 
swojego dziecka -  w celu informacyjnym i promocyjnym? Ma Pan/Pani prawo w dowolnym 
momencie wycofać taką zgodę zgłaszając ten fakt w siedzibie placówki. 

 

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku 

 
 Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas  

nauki w CKZiU (na zajęciach, konkursach, akademiach i uroczystościach szkolnych, środowiskowych 

itp.) oraz nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku poprzez publikację przez CKZiU                                  

w Stalowej Woli zdjęć: na stronie internetowej szkoły, w prasie, na portalu społecznościowym 

Facebook,  w kronice  szkolnej   oraz tablicach   ściennych  i   folderach   szkolnych – bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wykorzystanie wizerunku ma na celu promowanie 

działalności CKZiU oraz osiągnięć i umiejętności Słuchacza. Zgoda dotyczy wizerunku 

zarejestrowanego podczas nauki mojego dziecka w CKZiU.  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 

Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie.   

            

        …………………………………… 
         data i czytelny podpis  
 

mailto:ckustwola@wp.pl
mailto:abi@stalowowolski.pl

