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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 RODO 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi 

Królowej w Rzezawie z siedzibą przy ulicy Szkolnej 11, 32-765 Rzezawa telefon kontaktowy: 14 61 278 32, 

adres poczty elektronicznej: sprzezawa@gmail.cm 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych osobowych, 

którego funkcję pełni Pani Agnieszka Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany 

powyżej. 

3.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze w związku z realizowaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, 

innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających m.in.: z ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019r.,  poz. 1148 z późn. zm.), z ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) i z aktów wykonawczych do tych ustaw 

a także ze statutu jednostki, 

b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi m.in. w celu ochrony mienia 

i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 – doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora 

szkoły (placówki) – zapewnianie bezpiecznych warunków zajęć i pracy, art. 7 ust. 2 pkt  6 Karty 

Nauczyciela, art. 9a. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 15, art. 22 (2) 

Kodeksu Pracy,  

c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO- w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi m.in. umieszczanie na tablicach 

na terenie szkoły danych osobowych uczniów w celu ich wyróżnienia za szczególne osiągnięcia, 

wywieszanie na tablicach szkoły prac artystycznych z podpisami zawierającymi imię i nazwisko osoby, 

która daną pracę wykonała, 

d) art. 6 ust. 1 lit. b RODO- w związku z realizacją umów zawartych z kontrahentami, 

e) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO -w pozostałych przypadkach na podstawie 

udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi współpracuje Administrator tj.: 

dostawcy systemów informatycznych, firma hostingowa, firma zajmująca się obsługą strony 

internetowej,  podmiot zapewniający asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firma 

świadcząca usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmy ubezpieczające dzieci podczas wycieczek 

zagranicznych, biura podróży, podmiot zapewniający obsługę prawną, podmiot wspierający szkołę 

w zakresie obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej, organizacyjnej, pielęgniarka, Kuratorium 

Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej a także inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych 

przepisów prawa. 
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5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego 

zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania 

danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

W sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz/ lub 

art. 9 ust. 2 lit. a RODO) można ją odwołać w dowolnym momencie składając pisemne oświadczenie 

u Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sprzezawa@gmail.com 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 

przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

6. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne 

i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych 

odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 

7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 17 RODO), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych 

w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu 

o ochronie danych osobowych (art. 20 RODO), 

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO, 

g) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (art. 7 ust. 3 RODO). 

8. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) nie 

przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia 

zapomnianym (usunięcia danych) oraz do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest 

oparte o wyrażenie zgody. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką  przetwarzania 

danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a ich niepodanie może 

skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem 

możliwości zawarcia umowy. 

11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany 

i nie są poddawane profilowaniu. Mogą wystąpić przypadki, gdy Państwa  dane osobowe zostaną 

przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli taka sytuacja będzie miała 

miejsce zostaniecie Państwo każdorazowo o takim przypadku poinformowani. 
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