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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Klauzula informacyjna w uczestnika projektu  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w 

Krapkowicach, ul. Ks. Fr. Duszy 7, 47-303 Krapkowice,  email: zskilinski@powiatkrapkowicki.pl 

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych  nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Kontakt: adres mail: 

zs.inspektordanych@powiatkrapkowicki.pl, tel. 774663202 

3. Celem przetwarzania danych jest: 

a) Realizacja projektu unijnego w ramach programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 

Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na rzecz wymiany dobrych praktyk 

”Information TechnologyFor Citizenship and Democracy” oraz promocji i upowszechniania 

projektu. 

b) Wypełnienia wymogów prawnych i formalnych przewidzianych przez przepisy Unii 

Europejskiej w sprawie realizacji, dokumentowania, promocji i upowszechniani wyników 

programów w ramach Erasmus+. 

c) Zawarcia stosownych umów i porozumień  dotyczących realizacji zadań projektowych, w tym 

min. realizacji wyjazdów zagranicznych uczniów w ramach projektu. i instytucji 

pośredniczących w tym procesie z uwzględnieniem działań szkół partnerskich w tym 

zakresie.  

d) Upowszechnianie wizerunku w mediach społecznościowych Facebook, stronie internetowej 

lo.krapkowice.pl, lokalnej prasie, radiu i TV, innych formach przewidzianych przez projekt i 

wymaganych zasadami korzystania z programu Erasmus+, z którymi zostali zapoznani 

uczestnicy projektu. 

4. Podstawa prawna przetwarzania: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r., Art. 6 ust. 1 lit. a Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. Dz.U. z 

2017r. poz.59, Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2017r. poz.59, Ustawa z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203),art.6a, art.9.1, 

art.9b.1i2, art. 9c.6, art.9d.8, art.9g.10, art.10, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w szczeg. art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b, Ustawa z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowymi od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz.200),art.31,  

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6a, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie 

pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych w zakładach pracy,  § 4. 
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5. Dane podlegające przetwarzaniu: imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia, nr  i seria dowodu 

osobistego, nr i seria paszportu, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, wizerunek.  

6. Państwa dane przekazywane są: 

a) podmiotom nadzorującym, kontrolnym działalność Szkoły i organowi prowadzącemu; 

b) podmiotom nadzorującym i koordynującym realizacją projektu w ramach wsparcia programu 

Erasmus+; 

c) obsługującym i utrzymującym Szkolne systemy informatyczne lub udostępniającym narzędzia 

informatyczne Szkole; 

d) podmiotom świadczącym usługi medialne: Facebook, prasa, radio, tv, strony internetowe, 

itp.. 

 

7. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wymienionych w pkt. 5 niniejszej klauzuli 

skutkuje brakiem możliwości udziału ucznia w realizacji projektu unijnego Edukacja Szkolna, 

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na rzecz wymiany dobrych praktyk w 

ramach Erasmus +, pod tytułem ”Information TechnologyFor Citizenship and Democracy”. 

 

 
Zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli 

 
                                   
Krapkowice, dnia ………………………………………                                …………………………………………………………………………………………………… 

                       (miejscowość, data)                                                             (czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojej córki/syna 
 
…………………………………………………………………………………………………………  w ramach projektu Edukacja Szkolna, Akcja 2  
                      (Imię i nazwisko ucznia) 
 

Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na rzecz wymiany dobrych praktyk w ramach Erasmus +, 

pod tytułem ”Information TechnologyFor Citizenship and Democracy”. 

 
 
 
                                 
Krapkowice, dnia ………………………………………                                …………………………………………………………………………………………………… 
                    (miejscowość, data)                                                                  (czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


