
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla pracownika 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi  z siedzibą 

ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres 

naszej siedziby lub poprzez adres e-mail: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie:  

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

w związku z realizacją obowiązków wynikających m.in. z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 

26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (dotyczy pracowników pedagogicznych), ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą  

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. gdy przetwarzanie jest realizowane na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą 

 art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, gdy jest ono niezbędne do wypełnienia 

obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub Panią/Pana, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 

społecznego i ochrony socjalnej  

 Podanie danych na potrzeby realizacji celów, których podstawą jest Pani/Pana zgoda jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

zrealizowania tych celów; w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawartą umową lub na podstawie przepisów prawa, 

podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów dotyczących zatrudnienia, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. - Kodeks Pracy; niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zatrudnienia przez pracodawcę Odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

 instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz podmioty trzecie, w szczególności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd 

Skarbowy, sądy, policja, prokuratura, komornik, banki (wypłata wynagrodzeń), towarzystwa ubezpieczeniowe (dotyczy osób 

posiadających polisy ubezpieczeniowe), podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

 podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych, np. podmioty świadczące usługi informatyczne Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:  

 przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne,  

m.in. ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych  

 do momentu wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę  

 Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – na zasadach określonych w przepisach RODO, a w 

przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem  

 Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w 

wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki 

prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie na Panią/Pana wpływać   

Potwierdzam zaznajomienie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

..………………….…………………………….. 
data i czytelny podpis pracownika 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla kandydata do pracy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informuję, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej  w Łodzi  z siedzibą 

ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres 

naszej siedziby lub poprzez e-mail: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, 

ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela) będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  

W przypadku danych określonych w art. 221 §1 pkt 1–6 Kodeksu pracy podstawą przetwarzania jest niezbędność do podjęcia 

działań przed zawarciem umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO), przy czym 

pracodawca żąda podania danych, o których mowa w art. 221 §1 pkt 4–6 Kodeksu pracy, tj. dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy 

określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)  

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną 

można odwołać w dowolnym czasie  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan 

na to zgodę (art. 6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie  

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich 

przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie  

Dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa (o których mowa w art. 10 RODO) będą przetwarzane w przypadku 

pracowników niepedagogicznych: na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, 

natomiast w przypadku pracowników pedagogicznych: na podstawie art. 10 ust. 8a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym  

 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami 

prawa 

 Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji; 

dokumenty kandydata wyłonionego w konkursie zostaną dołączone do jego akt osobowych; dokumenty aplikacyjne 

pozostałych kandydatów, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru i 

mogą być przez nich w tym czasie odbierane; dokumenty nieodebrane po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone; w 

przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez  6 miesięcy  

 Posiada Pani/Pan prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (na podstawie art. 15 RODO)  

 sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)  

 usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO) 

 żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO)  

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO  

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć 

w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne  

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla rodzica / opiekuna prawnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – RODO) informujemy, że: 

 Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej  

w Łodzi z siedzibą ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na 

adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: rodo@zseiu.elodz.edu.pl 

 Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców przetwarzane będą w celu: 

 realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych i innych zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991r. – o systemie oświaty oraz aktów 

prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym w szczególności dla zapewnienia uczniowi nauki w Zespole Szkół 

Ekonomii i Usług w Łodzi, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów 

prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO  

 zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia, poprzez zastosowanie środków technicznych 

umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO  

 wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi, np. wyróżnianie uczniów za ich osiągnięcia edukacyjne, nauczanie na odległość realizowane z 

wykorzystaniem metod i technik umożliwiających zdalną formę kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

 w pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie 

i celu określonym w treści zgody, m.in. w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a RODO  

 Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, a także podmiot świadczący usługę dziennika elektronicznego, zapewniający platformę umożliwiającą nauczanie na 

odległość, podmioty świadczące usługi pocztowe, ubezpieczeniowe, podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne 

wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział; dane możemy przekazać czasowo podmiotom przetwarzającym je w 

naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań; przetwarzanie Państwa danych 

ujętych w systemach informatycznych powierzamy podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy 

czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach 

takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja systemów lub hosting danych Dane osobowe przetwarzane w celu:  

 realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych będą przechowywane przez okres ich edukacji w Zespole Szkół 

Ekonomii i Usług w Łodzi oraz archiwizowane zgodnie z przepisami prawa  

 zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia będą przechowywane nie dłuższej niż 1 miesiąc  

 promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do momentu 

wycofania zgody  

 Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych 

 W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają 

Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych Podanie danych osobowych w celu:  

 realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym  

 promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie będzie skutkował 

pominięciem danych dotyczących ucznia w publikowanych informacjach o wydarzeniach, w których brał udział  

 Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania  



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla kontrahentów w związku z zawarciem umowy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi im. Natalii Gąsiorowskiej z siedzibą 

ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl   

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres 

naszej siedziby lub poprzez adres e-mail: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także wypełnienia 

obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady 

rachunkowości; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe możemy również przetwarzać w celu dochodzenia 

roszczeń bądź obrony naszych praw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez administratora  

 Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 

zawarcia i realizacji umowy 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz przez okres po jej zakończeniu wynikający z 

przepisów podatkowych i rachunkowych oraz przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. 

podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, prawnicze, windykacyjne; 

Pani/Pana dane możemy przekazać czasowo podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom 

wspierających nas w realizacji naszych działań; przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemach informatycznych 

powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania 

ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach takich jak wdrożenie, naprawa, 

konserwacja tych systemów lub hosting danych  

 Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji 

międzynarodowych 

 Posiada Pani/Pan prawo:  

 dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)  

 sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych (art. 16 RODO)  

 ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO,  

m.in. prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do 

dochodzenia ewentualnych roszczeń  

 usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), które jest ograniczone tylko do tych danych, które nie są niezbędne do realizacji 

celów wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO, tj.  

 do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych  

 do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń do celów archiwalnych lub statystycznych  

W szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone np. ze względu na wymogi prawne, m.in. zawarte w prawie 

podatkowym lub w zasadach rachunkowości  

 Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO)  Nie przysługuje Pani/Panu:  

 prawo do przenoszenia danych osobowych ze względu na brak przesłanek określonych w art. 20 RODO  

 prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO  

 Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania na 

podstawie Państwa danych osobowych 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

stopka e-maila 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi z siedzibą 

ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres 

naszej siedziby lub poprzez adres e-mail: rodo@zseiu.elodz.edu.pl 

 Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem oraz w celu, dla 

którego zostały nam udostępnione  

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji na dany temat, a po 

tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa; w zakresie ewentualnej 

wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania 

działalności, której zgoda dotyczy 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

 podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np. podmioty 

świadczące usługi informatyczne)  

 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów prawa (np. podmioty świadczące usługi 

pocztowe, bankowe, sądy)  

 Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji 

międzynarodowych  

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 

 W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiada Pani/Pan 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem 

 Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO) 

 Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania 

Klauzula warstwowa (do umieszczenia w stopce e-maila): 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi, z siedzibą: ul. Astronautów 19, 

93-533 Łódź 
Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione 
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: http://zseiu.pl/index.php/o-szkole-2/rodo  
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w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

dla którego ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi z siedzibą 

ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres 

naszej siedziby lub poprzez adres e-mail: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; udostępnianie danych, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ma zastosowanie 

do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych 

osobowych) zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 

osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa), Administrator (Zamawiający) udostępnia w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie 

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp 

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 

22 RODO 

 Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Administratorowi (Zamawiającemu) w ofercie lub innych dokumentach 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; przy czym w przypadku, gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać 

od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych; przy czym skorzystanie przez osobę, której dane 

dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a także nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; przy czym  wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO 

nie ogranicza przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 



 

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO1  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.1  

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1)    

                                                                 
1  W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)  
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zamówienia, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że: 

 Administratorem przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób 

wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego do podpisywania oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

jest Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi z siedzibą ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, 

e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres 

naszej siedziby lub poprzez e-mail: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności dane osobowe ujawnione 

w ofertach, oświadczeniach i pełnomocnictwach dołączonych do oferty w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji 

umowy  

 Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy będą przetwarzane na podstawie:  

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy  

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ ………………… 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (podatkowe, rachunkowe oraz przepisy ustawy 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń  

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w ww. postępowaniu  

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także 

podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych  

 Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji 

międzynarodowych  

 Posiada Pani/Pan prawo:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych; przy czym skorzystanie przez osobę, której dane 

dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; przy czym  wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO 

nie ogranicza przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego  

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO) Nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych  

 prawo do przenoszenia danych osobowych ze względu na brak przesłanek określonych w art. 20 RODO  

 prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO  
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 Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych 

osobowych  

monitoring wizyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi z siedzibą 

ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres 

naszej siedziby lub poprzez adres e-mail:rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia; wchodząc na obszar 

objęty monitoringiem wizyjnym podejmuje Pani/Pan świadomą i dobrowolną decyzję, że Pani/Pana wizerunek będzie 

rejestrowany oraz przechowywany przez okres nieprzekraczający miesiąca od momentu nagrania  

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, w związku z realizacją obowiązków 

wynikających z przepisów: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo 

oświatowe 

 Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania 

wynikającego z zakresu działania takiego organu  

 Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia  

 Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami 

prawa, na podstawie którego odbywa się przetwarzanie  

 Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu 

nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych  

 Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania  
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dla osób biorących udział w konkursie  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

 Administratorem danych osób biorących w konkursie ………………………………………………………………….. jest Zespół Szkół Ekonomii i 

Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi z siedzibą ul Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, e-mail: 

kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres 

naszej siedziby lub poprzez adres e-mail: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest umożliwienie 

uczestnikom wzięcia udziału w konkursie oraz umożliwienie administratorowi jego organizacji i przeprowadzenia, w tym 

zapewnienie kontaktu z uczestnikami; administrator będzie mógł również na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) przetwarzać dane uczestników konkursu w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku, poprzez podawanie ich do publicznej 

wiadomości w informacjach o konkursie i jego uczestnikach (także w mediach i za pośrednictwem Internetu, tj. strony 

internetowej  administratora oraz jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook) w celu upowszechniania informacji na 

temat konkursu oraz promowania jego uczestników.  

 Udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem  

 Odbiorcą danych osobowych mogą być członkowie komisji konkursowej, uczestnicy konkursu, szkoły do których uczęszczają 

uczestnicy konkursu, osoby obecne podczas uroczystości wręczenia nagród, a także osoby przeglądające listę nagrodzonych prac 

opublikowanych na stronie internetowej organizatora konkursu  

 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu, a także przez czas niezbędny dla celów 

archiwalnych  

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo domagać się dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; może także żądać ich 

sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania; jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 17 RODO – może żądać usunięcia 

swoich danych  

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu; w 

takiej sytuacji dane nie będą dalej przetwarzane, chyba, że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 

podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą  

 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO  

 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udział w konkursie, co oznacza, że nie podanie danych może 

uniemożliwić wzięcie udziału w konkursie  

 Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla kandydatów do klasy pierwszej  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) informujemy, że:  

 Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi z siedzibą 

ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres 

naszej siedziby lub poprzez e-mail: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Dane osobowe kandydatów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego, w związku 

z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.), która określa treść wniosku o przyjęcie 

do szkoły i jego załączników oraz kryteria rekrutacyjne, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i 

dokumentacji postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

 Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być uprawniony podmiot obsługi informatycznej przetwarzający dane 

osobowe na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie 

przepisów prawa.  

 Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania 

i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu 

naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi we wniosku na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i 

wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.  

 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

 Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez 

okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie: 

 kandydatów przyjętych: nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do szkoły, 

 kandydatów nieprzyjętych: przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO. 

 Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d RODO), prawo do 

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, a także prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO. 

 W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

do profilowania, o których mowa w art. 22 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają 

automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

 Rodzicom/opiekunom prawnym kandydata, jeżeli stwierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące 

przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do wybranej szkoły i skorzystanie z kryteriów pierwszeństwa. Konsekwencją niepodania 

danych będzie nierozpoznanie sprawy. 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

ewidencja wejść/wyjść 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – RODO) informujemy, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi z siedzibą 

ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres 

naszej siedziby lub poprzez e-mail: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Dane osób wchodzących na teren szkoły przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz 

innych osób przebywających na terenie szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 1 ust 14 Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wejścia na teren 

szkoły  

 Odbiorcą danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje oraz podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub 

otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

 Dane osobowe zawarte w książce ewidencji wejść/wyjść będą przetwarzane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt obowiązującym w szkole (dalej: JRWA), o ile w tym czasie nie okaże się, że stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu; w 

takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a następnie zostaną 

zarchiwizowane i będą przechowywane przez okres wskazany w JRWA  

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po 

okresie retencji danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania  

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych  

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi z siedzibą 

ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres 

naszej siedziby lub poprzez e-mail: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Pani/Pana dane osobowe m.in. dotyczące sytuacji  życiowej  (w  tym  zdrowotnej), rodzinnej i materialnej, przetwarzane będą w 

celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: Funduszu) i 

ustalenia ich wysokości, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zarządzeniem 

nr ………... Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi z dnia ……………….r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 9 

ust. 2 lit. b RODO 

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania podanego celu; niepodanie danych skutkuje brakiem 

możliwości otrzymania wsparcia z Funduszu   

 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: bank obsługujący Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi oraz inne podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z 

Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń  

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO  

 sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO  

 ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO  

 Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

 Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d RODO), prawo do 

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, a także prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO  

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w 

wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki 

prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie na Panią/Pana wpływać   



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku z uczestnictwem w Pracowniczych Planach Kapitałowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi z siedzibą 

ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres 

naszej siedziby lub poprzez e-mail: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, przetwarza Pani/Pana dane osobowe (imię/imiona i nazwisko, adres 

zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, data urodzenia, seria i numer 

dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) w celu zorganizowania procesu 

związanego z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)  

 Podstawą prawną przetwarzana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 

października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych  

 Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat (art. 125a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz art. 94 ust. 9b Kodeksu pracy). Pisemna deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK będzie 

przechowywana 4 lata  

 Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, 

o którym mowa powyżej; dane osobowe będą udostępniane instytucji finansowej, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę 

o zarządzanie i prowadzenie PPK; dane te będą również udostępnione Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A, który prowadzi 

ewidencję uczestników PPK w systemie teleinformatycznym (art. 58 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych); instytucje 

te stają się odrębnymi Administratorami danych  

 Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania kopii tych danych, a 

także prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w przepisach RODO  

 Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO  

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w 

wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki 

prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie na Panią/Pana wpływać  

Potwierdzam zaznajomienie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

data i czytelny podpis pracownika 


