
Інформація про обробку персональних даних  

для батька / матері / законного опікуна  

Відповідно до ст. 13 ч. 1 і ч. 2 Регламенту Європейського парламенту і Ради 
(ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016р. «Про захист фізичних осіб у зв’язку з 
опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про 
скасування Директиви 95/46/ЄС» (Загальний регламент про захист даних – 
GDPR) повідомляємо, що:  

 Контролером персональних даних учнів та їх батьків є Комплекс шкіл 
економіки та сфери послуг ім. Наталії Гонсьоровської у Лодзі, вул. 
Астронавтів, 19, 93-533 м. Лодзь, тел. 42 633 60 09, електронна адреса: 
kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Контролер призначив інспектора із захисту даних, з яким Ви можете 
зв’язатися з усіх питань щодо обробки персональних даних та реалізації 
прав, пов’язаних з обробкою даних: письмово на нашу юридичну адресу або 
на електронну адресу: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Персональні дані учнів та їх батьків оброблятимуться з метою:  

 виконання дидактично-виховних завдань, завдань по догляду та інших 
завдань, що випливають із законодавства, зокрема, Закону Польщі від 14 
грудня 2016 р. – «Про освіту», Закону Польщі від 7 вересня 1991 р. – «Про 
систему освіти» та нормативно-правових актів, виданих на основі цих 
законів, у т.ч. зокрема для забезпечення учневі навчання у Комплексі шкіл 
економіки та сфери послуг у Лодзі, документування його ходу, реалізації 
прав та обов’язків учня, що випливають із законодавства, на підставі ст. 6 ч. 
1 літ. c, e та ст. 9 ч. 2 літ. g GDPR 

 забезпечення безпеки учнів, працівників та охорони майна шляхом 
застосування технічних засобів для запису зображення 
(відеоспостереження), відповідно до Закону Польщі від 14 грудня 2016 р.  
 – «Про освіту», на підставі ст. 6 ч. 1 літ. c, e GDPR  

  виконання завдань, що реалізуються у суспільних інтересах або у рамках 
виконання делегованих контролерові публічних повноважень, наприклад, 
відзначення учнів за їх досягнення у навчанні, дистанційне навчання, яке 
здійснюється з використанням методів і прийомів, що забезпечують 
дистанційну форму навчання, на підставі ст. 6 ч. 1 літ. e GDPR  

 в інших випадках дані будуть оброблятися на підставі Вашої добровільної 
згоди, у межах та з метою, вказаних у згоді, зокрема, з метою популяризації 
досягнень та позитивного іміджу школи, на підставі ст. 6 ч. 1 літ. а GDPR  

 Одержувачем персональних даних можуть бути суб’єкти, уповноважені на 
їх отримання на підставі чинного законодавства, а також суб’єкт, який надає 
послугу електронного журналу, надаючи доступ до платформи для 
дистанційного навчання, суб’єкти, які надають поштові та страхові послуги, 
суб’єкти, які організовують олімпіади, конкурси та інші освітні заходи, в яких 
учень бере участь; ми можемо тимчасово передати дані суб’єктам, які їх 
обробляють від нашого імені, у т.ч. субпідрядникам, які підтримують нас у 
здійсненні нашої діяльності; здійснювати обробку Ваших даних у системах 
ІКТ ми доручаємо суб’єктам, які обслуговують або надають нам ці системи, 
причому обсяг обробки обмежений лише і виключно обсягом, пов’язаним із 



виконанням завдань у цих системах, таких як впровадження, ремонт, 
технічне обслуговування систем або хостинг даних 

Персональні дані, які обробляються з метою:  

 виконання дидактично-виховних завдань, завдань по догляду – 
зберігатимуться протягом навчання у Комплексі шкіл економіки та сфери 
послуг у Лодзі та будуть архівуватися відповідно до законодавства 

 забезпечення безпеки учнів, працівників та охорони майна – 
зберігатимуться не довше ніж 1 місяць 

 популяризації досягнень та позитивного іміджу школи, які обробляються на 
підставі згоди – зберігатимуться до моменту відкликання згоди  

Ви маєте право вимагати від контролера доступу до Ваших персональних 
даних, право виправляти їх, видаляти або обмежувати обробку, а також 
право подавати заперечення проти обробки та право на перенесення даних  

 У разі, якщо обробка персональних даних здійснюється на підставі наданої 
добровільної згоди, Ви маєте право відкликати цю згоду в будь-який момент, 
що не матиме впливу на законність обробки, яка була здійснена на підставі 
згоди до її відкликання  

 Ви маєте право подати скаргу до органу, що здійснює нагляд за 
дотриманням положень про захист персональних даних, тобто Начальнику 
Управління з питань захисту персональних даних, якщо Ви вважаєте, що 
обробка Ваших персональних даних порушує положення про захист 
персональних даних 

Надання персональних даних з метою:  

 виконання дидактично-виховних завдань, завдань по догляду є вимогою 
законодавства  

 популяризації досягнень і позитивного іміджу школи є добровільною, а 
відсутність згоди призведе до того, що будуть відсутні дані про учня в 
інформації про заходи, в яких учень брав участь  

 Контролер не використовує механізмів автоматизованого прийняття 
рішень, у тому числі не використовує профілювання 
 


