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Załącznik nr 4 do  Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

WZORY OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
 

 

 
 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Drogi Rodzicu/Opiekunie, informujemy, że administratorem Twoich danych 
osobowych jest  

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3  
 z siedzibą: 31- 450 Kraków, ul. Ułanów 21 a 

 
 
i są one podawane w celu zakwaterowania dziecka w Bursie Szkolnictwa 
Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie  
Informujemy, że: 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której 
zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym 
mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie. 

3. Odbiorcą/kategorią odbiorców danych osobowych jest: Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty, 
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zakwaterowania w bursie. 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi: 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 
Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 
związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek   
adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Drogi Rodzicu/Opiekunie, informujemy, że administratorem Twoich danych 
osobowych jest 

 
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3  

 z siedzibą: 31- 450 Kraków, ul. Ułanów 21 a 
 
i są one podawane w celu: publikacji wizerunku dziecka na stronie internetowej 
Bursy. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam* na przetwarzanie moich danych 
osobowych w powyższym celu. 
 
*zaznaczyć właściwe 
 
Kraków, ................................ r.               …………………………………………….. 
                                                                       (Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna)  
 
 
Informujemy, że: 

1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody 
przed jej wycofaniem. 

2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody bądź usunięcia danych przez 
Administratora. 

4. Odbiorcą są podmioty świadczące obsługę techniczną strony internetowej.  
5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości publikacji wizerunku 
8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie danych osobowych. 
9. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda. 

 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 
31-072 Kraków, adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl  
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała. 

 
 
 
 
Kraków, ................................ r.                       …………………………………………….. 
                                                                              (Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna)  
 
 

 


