
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA SZKOŁY  

   
   

Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie z sie-

dzibą w Nysie przy ul. Orkana 6. 

Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Orkana 6, 48-300 Nysa; 

b) przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.ckziu.nysa.pl lub www.zsm_nysa.wodip.opole.pl w za-

kładce ‘kontakt’; 

c) pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ckziu.nysa.pl;  

d) telefonicznie pod numerem 77 433 34 39 wew. 231. 

e) poprzez indywidualne konto w aplikacji e-dziennik 

Inspektor ochrony danych. 

W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować również z powołanym przez Dyrektora 

CKZiU inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@ckziu.nysa.pl.  

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, których podanie jest obowiązkowe  na mocy obowiązujących przepisów 

prawa1 wyłącznie w celu prowadzenia ewidencji  uczniów, dokumentowania przebiegu kształcenia, oceniania, klasyfi-

kowania i promowania ucznia, wykonywania edukacyjnych i wychowawczych zadań szkoły oraz sprawowania opieki 

zdrowotnej profilaktycznej i przedlekarskiej.  

Ponadto na podstawie wyrażonej odrębnie dla każdej kategorii celów przetwarzania zgody, będziemy przetwarzać dane 

ucznia w celu umożliwienia uczniowi korzystania z zajęć dodatkowych, udziału w konkursach, zawodach sportowych, 

wycieczkach i innych formach aktywności ponadprogramowej organizowanych przez szkołę lub inne instytucje w poro-

zumieniu ze szkołą, a także w celu dokumentowania i ilustrowania przebiegu życia szkolnego w ogólnie przyjętych for-

mach, w tym w kronice szkolnej, gazetkach szkolnych, „ klasowym tableau”, stronach internetowych szkoły itp.  

Każda dodatkowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia może być w każdej chwili cofnięta, jednak po-

ciągnie to za sobą niemożliwość realizacji celu w jakim została udzielona. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych ucznia będą rodzice ucznia (opiekunowie prawni, osoby sprawujące opiekę zastępczą), 

kadra kierownicza szkoły, pedagodzy i nauczyciele w niej zatrudnieni w związku z prowadzeniem kształcenia i wycho-

wywania, inni uczniowie klasy do której uczęszcza uczeń w zakresie ograniczonym do działań pedagogicznych prowa-

dzonych z danym zespołem uczniowskim, w tym podczas ustnego sprawdzania wiedzy uczniów, zakład opieki zdrowot-

nej sprawujący opiekę profilaktyczną i przedlekarską w szkole, organ prowadzący szkołę –  Powiat Nyski, „VULCAN” 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul Wołowska 6, 51-116 Wrocław w związku z prowadzeniem systemu obsługi 

opolskiej e-szkoły, System Informacji Oświatowej w ramach realizacji obowiązku prawnego, podmioty realizujące dzia-

łania, na które została wyrażona odrębna zgoda, a także organy samorządu terytorialnego właściwe ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia i organy nadzorcze, w ramach ich ustawowych kompetencji. 

Okres przechowywania danych osobowych. 

1. Dziennik lekcyjny – 6 lat  od końca roku szkolnego w którym był prowadzony. 

2. Księga arkuszy ocen – 50 lat od końca roku szkolnego, w którym uczeń ukończył lub opuścił szkołę. 

                                                           
1 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 
szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i pla-
cówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) 



3. Księga uczniów – 25 lat od momentu zakończenia wpisów do księgi. 

4. Dokumentacja egzaminów szkolnych – 25 lat. 

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do zakończenia realizacji celu przetwarzania. 

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą. 

Przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich duplikatu; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody o ile prawo to nie narusza praw i wolności in-

nych osób; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Informacja o sposobie cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Każdą udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo cofnąć. W tym celu powinni Państwo złożyć 

oświadczenie woli: 

a) osobiście w sekretariacie szkoły; 

b) listownie własnoręcznie podpisanym pismem na adres ul. Orkana 6, 48-300 Nysa; 

c) poprzez indywidualne konto w aplikacji e-dziennik 

 


