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INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia PRYMUS Sp. z o.o. (ul. Kraszewskiego 9; 43-400 

Cieszyn, rodo@darmoweszkoly.pl). Dane osobowe są wykorzystywane w celu: 

 prowadzenia ewidencji, 

 zapewnienia bezpieczeństwa, 

 realizacji obowiązków placówki oświatowej. 

Podanie ww. danych osobowych jest obowiązkowe na gruncie następujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; 

 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; 

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Odmowa przekazania ww. danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przyjęcia do Niepublicznego Technikum  

PRYMUS w Piekarach Śląskich. 

Wykorzystanie innych danych osobowych odbywa się na podstawie odrębnych dokumentów lub oświadczeń 

złożonych przez osobę zainteresowaną i odbywa się w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. 

Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny dla realizacji ww. obowiązków placówki oświatowej, 

zgodnie z ww. przepisami. Dane osobowe, wykorzystywane na podstawie zgody osoby zainteresowanej są 

wykorzystywane do momentu odwołania zgody. Taka zgoda może być odwołana w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych osobowych w okresie, gdy zgoda obowiązywała. 

Dane osobowe mogą być udostępniane – w minimalnym zakresie, wystarczającym dla realizacji usługi – podmiotom 

dostarczającym oprogramowanie do prowadzenia ewidencji uczniów, z którego korzysta placówka oświatowa, 

zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: 

 żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: rodo@darmoweszkoly.pl. 

Podpis oznacza potwierdzenie zapoznania się z ww. informacjami.  

 

 

 _____________________________ 
(podpisosoby składającej podanie) 

 


