
 

 

III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół 

Szkół Społecznych „STO” z siedzibą 

w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-

433 Gdańsk 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA GOŚCIA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) Dyrektor informuje: 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH? 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół 

Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Szkoła”).  

Adres do korespondencji: ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk, telefon +48 58 341 70 25,  

email: sto3gdansk@sto3.gda.pl  

 

 Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Szkoły z dopiskiem „Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem sto3gdansk@sto3.gda.pl  

 

 

DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE? 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji Szkoły oraz dla celów 

informacyjnych, promocyjnych umieszczonych w gazetkach szkolnych, folderach, 

prezentacjach multimedialnych, na tablicach umieszczonych w Szkole oraz na stronie www 

Szkoły. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie w jakim dane 

osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich 

przetwarzanie, w tym w szczególności w przypadku publikacji zdjęć lub filmów z utrwalonym 

wizerunkiem Pani/Pana oraz danymi osobowymi w postaci imienia i nazwiska z wydarzeń 

organizowanych przez Szkołę; 

   - art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu ewentualnego  

   ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami. 

  - art. 6 ust. lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do danych osobowych 

  pozyskanych wskutek utrwalenia wizerunku Pani/Pana na nagraniach z kamer monitoringu, w celu 

  zabezpieczenia osób i mienia znajdujących się w Szkole. 
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PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZETWARZANE PANI/PANA DANE OSOBOWE? 

 

 

 

• Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres, w którym Szkoła na 
mocy obowiązujących przepisów prawa zobowiązana jest do ich przechowywania, a 
jeżeli obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa, przez czas niezbędny dla realizacji 
wskazanych wyżej celów przetwarzania.  

• W przypadku przetwarzania danych za Pani/Pana zgodą, przechowywanie danych 
osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.  

• Nagrania obrazu z monitoringu zawierające Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku, z którym 
może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego 
zakończenia postępowania. 

• Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu 
zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. 

 

CZY MUSI PANI/PANA PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE? 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH? 

 

Odbiorcami Pani/Pana/Uczniów danych osobowych będą upoważnieni pracownicy 

Szkoły lub inne osoby, z którymi Szkoła współpracuje, np. Informatyk czy w 

uzasadnionych wypadkach Inspektor BHP lub inne upoważnione osoby dbające o 

bezpieczeństwo i utrzymanie systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są      

Państwa dane.  

  

 

CZY MA PANI/PAN DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a 

także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, o ile Szkoła nie będzie miała prawnie 

uzasadnionego interesu w dalszym przetwarzaniu tych danych. 

• Ponadto, w zakresie monitoringu posiada Pani/Pan prawo do informacji o istnieniu 

monitoringu, jego zasięgu, celu, nazwie i informacji o podmiocie odpowiedzialnym za instalację  

i obsługę, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych, 

prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach oraz prawo do przetwarzania danych 

przez ograniczony czas. 

 

 

 



 

 

CZY MOŻNA COFNĄĆ UDZIELONĄ ZGODĘ? 

 

Ma Pani/Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych, które Szkoła przetwarza na podstawie wcześniej wyrażonej 

zgody. Operacje na danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.  

 Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie maila na adres: sto3gdansk@sto3.gda.pl  

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych lub przepisy prawa krajowego. 

 

 

 

CZY PANI/PANA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PANI/PAN TRZECIEGO? 

 

 

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

międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do 
ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 
 

 

 

 

CZY W OPARCIU O PANI/PAN DANE OSOBOWE BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE? 

 

 
Szkoła nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji 
(tj. decyzji bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą 
podlegały profilowaniu. 
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