
Клаузула інформаційна RODO 

(для батьків/юридичних опікунів неповнолітніх) 

 

Відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 

27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних 

даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (4.5.2016 

L 119 / 38 Офіційний вісник Європейського Союзу PL) повідомляю, що: 

1. Адміністратором персональних даних студента та його батьків/законних опікунів — 

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku, ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno 

2. Адміністратор здійснює обробку персональних даних вихованців та їхніх батьків/ 

юридичних опікунів у зв'язку з виконанням освітніх та опікунських обов'язків, образу 

учніа/слухача, лише у випадку згоди на обробку, через батьків/ юридичного опікуна 

вихованця. 

3. (IOD), з яким можна зв'язатися за електронною адресою: kontakt@rodo-leszno.com.pl 

4. Особисті дані студента, а також відповідні дані батьків/законних опікунів будуть 

оброблені для виконання дидактичних, освітніх та опікунських завдань відповідно до: 

Закону від 7 вересня 1991 року про систему освіти (Законодавчий збірник від 2018 року) 

пункт 1457 та 1560), Закон від 14 грудня 2016 року - Закон про освіту (Законодавчий 

збірник від 2018 року, ст. 996, 1000 та 1290), а також виданими на їх підставі 

розпорядженнями відповідних міністрів. 

5. Одержувачами персональних даних будуть лише суб'єкти, уповноважені отримувати 

персональні дані на підставі закону, в тому числі Міністерство національної освіти, 

Освітньо-інформаційна система, Рада з питань освіти, страховик на підставі заяви про 

шкоду та інші за запитом. 

6. Надання персональних даних є обов'язковою вимогою і обов'язковез огляду на 

положення права на освіту . 

7. Особові дані не будуть перетворювані в автоматизовани спосіб. 

8. Ви маєте право: 

і) доступ до даних дитини та право їх виправити, 

б) право відкликати згоду (якщо обробка відбувається на підставі згоди), 

c) право обмежувати обробку даних у випадках, зазначених у ст. 18 п. 2 RODO, 

d) Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, тобто Президента Управління 

захисту даних, якщо Ви вважаєте, що обробка персональних даних про Вашу дитину 

порушує положення RODO, 

e) Всі перелічені права вимагають письмової форми (наприклад, згоди, заяв тощо). 

10. Ви маєте право: 

і) доступ до вмісту ваших даних 

б) право їх виправити, 

c) відкликати згоду в будь-який час (якщо обробка відбувається на підставі згоди), 



d) право обмежувати обробку даних у випадках, зазначених у ст. 18 п. 2 RODO, 

e) Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, тобто Президента Управління 

захисту даних, якщо Ви вирішили, що обробка персональних даних, що стосуються 

Вас, порушуєположення RODO. 

11. Особисті дані Вас і Ваших неповнолітніх зберігатимуться протягом, визначеного 

спеціальними проковтнув. 

 

 

…………………………………….. 

підпис 
 


