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Świętochłowice, dn.25.05.2018r. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych absolwentów 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 
RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
Dyrektor Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko” z 

siedzibą: ul. Wojska Polskiego 82, 41-603 Świętochłowice.  

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe: 

e-mail: iod.salezjanieswietochlowice@grupaformat.pl  
 

 tel. 725130444  

Dane będą przetwarzane w celu: 

 
realizacji obowiązku prawnego w celu wydawania duplikatów świadectw 

i dyplomów państwowych 
 
 

Podstawą do przetwarzania danych 
osobowych jest: 

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z § 22 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 
2018 r., poz. 939) oraz zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 12 

października 2016 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)  

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w 
przepisach prawa.  

Okres przechowywania danych: 
dane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem 

Akt 
 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Podane dane są: 

wymogiem § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 
maja 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 
druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939) oraz zgodnie z Ustawą 

opłacie skarbowej z dnia 12 października 2016 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 
1827 z późn. zm.) oraz pobrane dobrowolnie 

 

Pani/Pana dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania  

decyzji i profilowaniu.   

 


