
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

• Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest Akademicka 
Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku, z siedzibą: ul. Krakowska 9.

• Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: 
inspektor@ochronadanych.hub.pl

• Dane osobowe ucznia przetwarzane są:

• w celach związanych z realizacją procesu kształcenia, co jest przedmiotem 
realizacji zawieranej ze słuchaczem umowy – na podstawie art. 6 ust 1 lit b) 
RODO

• w odniesieniu do wizerunku na podstawie zgody na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO)

• w celach wynikających z obowiązków ciążących na Szkole w związku z 
przepisami prawa – zgodnie z art. 6 ust 1 lit c) RODO

• w celach związanych z realizacją ewentualnych działań polegających na 
ustaleniu i obsłudze roszczeń między Szkołą a słuchaczem – na podstawie art. 
6 ust 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes Szkoły)

• w celu ochrony osób i mienia na terenie Szkoły (monitoring wizyjny), co 
również uznajemy za prawnie uzasadniony interes Szkoły na podstawie art. 6 
ust 1 lit f) RODO

• w celu utrzymywania stałej relacji ze słuchaczami, w szczególności w zakresie 
informowania o aktualnościach, nowościach w ofercie Szkoły, ważnych 
wydarzeniach lub innych – zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO (uzasadniony 
interes Szkoły).

• Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikającego z przepisów lub do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie 
wymagało uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą.

• Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa lub podmioty wspierające Administratora w realizacji 
wskazanych wyżej celów, np. podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy 
pocztowi, dostawca oprogramowania do prowadzenia elektronicznego dziennika.



• Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii 
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: sprostowania danych, 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku 
przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

• Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań 
oświatowych Liceum

• Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO


