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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM UCZNIA DO INTERNATU 

 Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu  

 

 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie 

przetwarzamy Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka, w związku z procesem 

przyjęcia ucznia do Internatu należącego do naszej jednostki, ale również dalej – w toku całej 

edukacji w naszej placówce.  

 

1. Administratorem danych osobowych jest  Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu, al. Brücknera 10,  

51-410 Wrocław  (dalej: My). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych: 

inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. 

Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. 

 

2. Dane będziemy przetwarzać w celu realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych oraz 

rozwojowych w naszej placówce i w dalszej kolejności ich rozliczenia.   

 

3. Zakres przetwarzanych danych, obok danych podanych w formularzu, obejmuje informacje o 

wynikach oraz postępach w nauce.  

 

4. Dane przetwarzamy z powołaniem przepisy prawa, które zobowiązują nas do prowadzenia form 

edukacyjno-wychowawczych w Internacie.  

 

5. Będziemy przetwarzać podane dane przez okres przebywania ucznia w naszej placówce, 

następnie przez okres 5 lat w celach rozliczalności naszych działań.  

 

6. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej 

chwili. Twoje prawa obejmują: (a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; (b) Prawo 

do poprawiania danych; (c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; (d) Prawo do żądania 

usunięcia danych; (e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. 

 

7. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 

osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 

roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 

8. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych. 


