
1.  KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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) zwanego dalej: „RODO” informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku

2) inspektorem ochrony danych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku, jest Pani Klaudia

Gzinka, email: gzinka@togatus.pl, numer kontaktowy: 533 327 053

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  zadań  dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO

w związku z :

- ustawą z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.),

-  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  60  z  późn.  zm.)

i Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie publicznych

placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych

ośrodków  socjoterapii,  specjalnych  ośrodków  szkolno-wychowawczych,  specjalnych  ośrodków

wychowawczych,  ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę

i  wychowanie  uczniom  w  okresie  pobierania  nauki  poza  miejscem  stałego  zamieszkania

(Dz.U. 2017 poz. 1606).                         

 - ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2159

z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1189  z późn. zm.)

oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

4)  odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  (PZU  Warszawa,  Furmaniak  Lekarz

i Partner SP. P. Szczybały Giżyckie, PZOSiPO w Giżycku, Jarosław Woźniak Niepubliczny Zakład

Opieki  Zdrowotnej  MAX-MED.  Poradnia  Medycyny  Pracy  w  Giżycku,  Zofia  Komarowska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ‘’Centrum Profilaktyki Szkolnej’’ w Giżycku, Monika Buko

inspektor BHP)

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji

międzynarodowej.



6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego

zostały zebrane oraz i archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i  archiwach (Dz.U. z 2018 r.,  poz.  217).  Kryteria okresu przechowywania ustala  się

w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji  archiwalnej (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  zgodność  z  prawem przetwarzania

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed

jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich

podania, a konsekwencją  niepodania danych osobowych będzie nie przyjęcie /ucznia/wychowanka

do Placówki

10) Pani/Pana dane nie  będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również  w formie

profilowania.

1.  KLAUZULA INFORMACYJNA- rekrutacja na uczniów/wychowanków

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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) zwanego dalej: „RODO” informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku

2) inspektorem ochrony danych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku, jest Pani Klaudia

Gzinka, email: gzinka@togatus.pl, numer kontaktowy: 533 327 053

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu   przeprowadzenia  rekrutacji  na  ucznia/

wychowanka w związku z art. 6 ust. 1 lit. a,e RODO 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji

międzynarodowej.



6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji.

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  zgodność  z  prawem przetwarzania

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed

jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych

osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji.

10) Pani/Pana dane nie  będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również  w formie

profilowania.

1.  KLAUZULA INFORMACYJNA- rekrutacja pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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) zwanego dalej: „RODO” informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku

2) inspektorem ochrony danych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku, jest Pani Klaudia

Gzinka, email: gzinka@togatus.pl, numer kontaktowy: 533 327 053

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  przeprowadzenia rekrutacji w związku z art. 6

ust. 1 lit. a,e RODO.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji

międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji.

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  zgodność  z  prawem przetwarzania



(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed

jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych

osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji.

10) Pani/Pana dane nie  będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również  w formie

profilowania.

1.  KLAUZULA INFORMACYJNA- monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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) zwanego dalej: „RODO” informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku

2) inspektorem ochrony danych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku, jest Pani Klaudia

Gzinka, email: gzinka@togatus.pl, numer kontaktowy: 533 327 053

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/

uczniów/wychowanków/ mienia w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4

pkt.  9  RODO.  Dane  osobowe mogą  być  przekazywane  organom państwowym,  organom ochrony

prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym

postępowaniem.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji

międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 2 tygodnie. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO;



8)  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób zautomatyzowany,  w  tym również  w  formie

profilowania.

9)  Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Wstęp na  teren  monitorowany

poświadcza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci monitoringu w zakresie

wskazanym  powyżej.  Konsekwencją  odmowy  udostępnienia  tych  danych  jest  brak  możliwości

przebywania na terenie monitorowanym.

Zgoda na wizerunek nauczyciele

 Ja, niżej podpisana/y………………….

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*:

a)  na  wykorzystanie  zdjęć  i  materiałów  filmowych  zawierających   mój  wizerunek,

zarejestrowanych  podczas  zajęć  i  uroczystości  szkolnych,  zorganizowanych  przez

szkołę   oraz związanych z  uczestnictwem w programach,  projektach,  konkursach,

zawodach i innych uroczystościach. 

b) na  wykorzystanie  fotografii  zawierających  wizerunek  mojego  dziecka  na  stronie

internetowej  gminy i  gazety lokalnej  i  szkoły  ,  portalach społecznościowych oraz

w siedzibie szkoły na  tablicach ściennych. 

c) na  umieszczanie  i  publikowanie  prac  wykonanych  przez  moje  dziecko/dzieci

w mediach (Internet,  prasa,  telewizja).  Jednocześnie przyjmuję  do wiadomości,  że

wizerunek mojego dziecka/dzieci będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu

informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania szkoły.


