
KLAUZULA INFORMACYJNA – COVID-19 

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 informujemy, że: 

▪ Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych im. 

Synów Pułku, ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno 

▪ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Natalia Ratajewska, 

 @: ochronadanychosobowych24@gmail.com, tel: 783479791 

▪ Celem przetwarzania danych osobowych jest podejmowanie działań związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie ZSRB w 

Lesznie 

▪ Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wynikającym z  formularza (deklaracja 

rodziców- niepełnoletnich oraz pełnoletnich uczniów), na podstawie art.6 ust. 1 lit. a i 

d, art. 9 ust. 2 lit. i (RODO), na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego 

wydanymi na podstawie art. 17 ww. ustawy. 

▪ Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym powiatowa stacja epidemiologiczno 

– sanitarna. 

▪ Dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będą wymagały tego przepisy 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, ale nie 

dłużej niż czas trwania roku szkolnego. 

▪ Osoba, której przetwarzane są dane ma prawo do żądania od Administratora Danych 

dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania. 

▪ Osoba, której przetwarzane są dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 01-193 Warszawa) jeżeli uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

▪ Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego jak również 

organizacjom międzynarodowym. 

▪ Podanie danych dotyczących stanu zdrowia jest obowiązkowe w związku z zaistniałą 

sytuacją epidemiczną. 

▪ Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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