
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH 

Na podstawie 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 informuję, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z odbywaniem praktyki lub stażu  

w Ośrodku jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących  

z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ulicy Karola Miarki 4. 

 

2. Administratora danych reprezentuje Dyrektor Ośrodka Agata Tańska, e-mail: 

dyrektor@soswnis.pl, tel.: 32 415 30 01. 

 

3. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Tomasz Nawrocki, e-mail: iod@soswnis.pl. 
 
4. Kontakt we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest  

z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem podanego wyżej adresu e-mail  

lub listownie na adres siedziby Administratora. 

 

5. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a. Organizacji oraz przeprowadzania staży, praktyk studenckich oraz praktyk szkolnych 

(praktycznej nauki zawodu lub praktyki uczniowskiej); 

b. Dokumentowania przebiegu staży, praktyk studenckich lub praktyk szkolnych. 
 

7. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących kategoriach: 

a. Dane zwykłe: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, PESEL, data urodzenia, nazwisko rodowe, 

imiona rodziców, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nazwa uczelni/szkoły, 

kierunek kształcenia. 

 

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny nałożony na administratora danych w związku  

z art. 68 ust. 1 pkt. 8, art. 120 ust. 2, art. 121a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy, oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 

zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 

 

9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do zatrudnienia w Ośrodku.  

W przypadku niepodania danych realizacja stażu / praktyki w Ośrodku jest niemożliwe. 

 

10. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania; 
b. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

11. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem uprawnionych organów 

państwowych lub samorządowych oraz podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne  

i serwisowe na rzecz Ośrodka na podstawie zawartych umów. 

 



12. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

13. Dane osobowe będą przechowywane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 4 do czasu wydania opinii  

o odbyciu stażu lub praktyki. 
 

Dodatkowe informacje – rejestracja wizerunku za pomocą telewizji przemysłowej. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących funkcjonuje 

system telewizji przemysłowej (monitoringu wizyjnego).  

 

Celem funkcjonowania monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników  

oraz ochrony mienia placówki. 
 

Podstawą prawną działania monitoringu jest art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych wprowadzający do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe art. 108a. 

 

Pani/Pana wizerunek będzie rejestrowany i archiwizowany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące  

od dnia nagrania. 
 

 

 

 

 


