
Informacja o RODO dla rodziców uczniów pełnoletnich 

Szanowni Państwo Rodzice/ Opiekunowie prawni! 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją! 
 
Szanowni Państwo Rodzice / Opiekunowie prawni! Nawiązaliśmy z Państwem współpracę w zakresie 
zamieszkania Waszego dziecka w internacie Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie i pełnienia 
funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez tę placówkę.  
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres e-mail, 
telefon, stan zdrowia, stan zdrowia dzieci Państwa, struktura rodziny) są w naszej bazie danych i są 
przetwarzane w zakresie koniecznym do pobytu Waszego dziecka w internacie.  
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. 
W każdym momencie może też Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 
Wystarczy wysłać e-mail na adres: internat_zsg_rzeszow@onet.pl 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka 
Ligęzy” ul. Spytka Ligęzy, 35-055 Rzeszów Tel. 17 748 35 30 lub 17 748 3532, reprezentowany przez 
Dyrektora mgr Marcina Purgacza. 
Od 25 maja 2018 r. działała w naszej szkole inspektor ochrony danych, z którym można się 
skontaktować poprzez e-mail: sekretariat@zsgrzeszow.pl w każdej sprawie dotyczącej danych 
osobowych. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom lub instytucjom współpracującym ze 
szkołą w celu realizacji zadań związanych z dobrem publicznym. 
Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie osób 
w celu współpracy w zakresie zamieszkania dziecka w Internacie Zespołu Szkół Gospodarczych w 
Rzeszowie i pełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez tę placówkę jest art. 6 ust. 1 pkt f 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 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), tj. prawnie uzasadniony interes 
realizowany przez administratora danych. Oznacza to, że ww dane osobowe będą przetwarzane w celu 
współpracy w zakresie zamieszkania Waszego dziecka w Internacie Zespołu Szkół Gospodarczych w 
Rzeszowie i pełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez tę placówkę, a także w celach 
analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed 
roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten może zostać 
przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie 
danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora.  
W każdym czasie może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 
o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza 
RODO. 
Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów wskazanych 
powyżej i znajdujących się w bazie osób, z którymi nawiązaliśmy współpracę w zakresie zamieszkania 
dziecka w Internacie Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie i pełnienia funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych przez tę placówkę.  

 
Z poważaniem 

Dyrektor; mgr Marcin Purgacz Administrator danych osobowych 
Zespół Szkół Gospodarczych im. M.Spytka Ligęzy w Rzeszowie 

Rzeszów 01.08.2022 
 
 
Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości:…………………………………………………………………………………………………… 

data; czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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