
RODO – TWOJE DANE OSOBOWE 

 

Klauzula informacyjna 

 

obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach w związku z treścią 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 

119.1). 

Zgodnie z art. 13 i 14  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy że: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane 

Państwa dane lub dane osób nad którymi sprawujecie Państwo opiekę jest 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach( dalej Szkoła). 

Informując poniżej  o Państwa danych osobowych, mamy na myśli również dane 

nieletnich, nad którymi sprawują Państwo opiekę.  

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który może udzielić 

Państwu więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Dane kontaktowe do 

Inspektora Ochrony Danych: Marek Grąbczewski, e’mail: inspektor@zeasdobra.pl  

 

3. Jaka jest cel i  podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ? 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązku prawnego 

nałożonego na szkołę, tj.  realizacji  zadań ustawowych wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, np. realizacja obowiązku edukacyjnego, zadania wychowawcze i 

opiekuńcze, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Szkoły, 

realizacja zadań w zakresie opieki i profilaktyki medycznej. Podstawą przetwarzania może 

też być udzielana każdorazowo przez Państwa zgoda w konkretnie wskazanych celach 

(np. wykorzystanie wizerunku). 

  

Podstawą prawną jest np.:  

 

- ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,  

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,  

- ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, 

- ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, 

- ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  

- ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,  

      oraz akty wykonawcze do ww. ustaw np.:  

 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

  prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

  nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

  organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  

  przedszkolach, szkołach i placówkach, 

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie 

  rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i  

  organizowania tych form oraz sposobu ich działania. 

 

4. Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe? 
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    Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, które współuczestniczą i 

    wspierają Szkołę w realizacji naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa lub  

    uzyskanej od Państwa zgody. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne lub ich organy 

    np. urzędy centralne, kuratorium oświaty, organy Gminy Dobra, inne szkoły, poradnie  

    psychologiczno-pedagogiczne, podmioty świadczące opiekę zdrowotną, policja, sąd, 

    Rzecznik Praw Dziecka itp.  

 

5.  Czy muszą nam Państwo podać dane osobowe? 

 

    Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania niektórych  

    kategorii danych niezbędnych do realizacji naszych obowiązków (np. imiona, nazwiska, 

    adres zamieszkania, nr PESEL). Podanie niektórych danych jest dobrowolne (np. zgoda na  

    rozpowszechnianie wizerunku). 

 

6.  Jak długo Szkoła może przetwarzać dane osobowe? 

 

     Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo 

     wymaganego okresu utrzymania danych, co najmniej do końca okresu, w którym uczeń  

     będzie uczęszczał do placówki, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami 

     związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę. Może to być również 

     okres postępowań wyjaśniających i sporów np. sądowych itp., lub gdy dane są  

     przetwarzane na postawie zgody – do czasu jej cofnięcia. 

 

7. Jakie Państwo mają uprawnienia w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych? 

 

    Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.: 

 

       - przysługuje Państwu  prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 

         usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do 

         przenoszenia danych, 
      -  w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody  

         przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

         zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  

         cofnięciem, 

      -  przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

         Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

 

8.   Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Szkoła 

      przeanalizuje czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne 

      wobec podstawy sprzeciwu. 

 

9.   Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego 

      podejmowania decyzji ani procesie profilowania. 

 

10. Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego jest wymogiem 

     ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do  

     podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez  

     placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest  

     dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz  

     nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia. 
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