KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH PO PRZYJĘCIU UCZNIA DO SZKOŁY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem
RODO) informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych ucznia jest: Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Orlu, reprezentowana przez Dyrektora.
Z administratorem można się skontaktować się poprzez adres e-mail: ssporle@post.pl lub pisemnie na
adres korespondencyjny: 84-252 Orle ul. Nadrzeczna 19

2.
3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: prawnicy@kancelariawejherowo.pl
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
Art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit a RODO, tj. na podstawie zgody udzielanej każdorazowo w
przekazywanych formularzach zgody, w tym m.in. w celu promowania działalności placówki oraz
osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewniania udziału w zajęciach dodatkowych,
żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, w tym m.in. w związku z realizacją celów dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych placówki, w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych
na placówkę takich jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby realizacji procesu nauczania,
prowadzenia dziennika lekcyjnego, żywienia uczniów, prowadzenia zajęć dodatkowych,
wypożyczania książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej itp.,
c) art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej,
świadczenia opieki pielęgniarskiej, realizacji zadań z zakresu BHP,
d) przepisów odnoszących się ściśle do funkcjonowania oświaty, tj.:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 910 ze zm.),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2215 ze zm.).
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1327 ze zm.),
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1942
ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U z 2020 poz.
2029 ze zm.);
- Rozporządzenia do w/w ustaw.
a)

4.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań placówki.
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne. Brak zgody spowoduje
niemożność zrealizowania zamierzonego celu lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań względem
ucznia.

5.

Odbiorcami danych osobowych będą inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z
realizacją własnych celów np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty,
którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983
roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.) i przepisami
wykonawczymi do ustawy;

7.

W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
posiadają Państwo następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość
pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
b) prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu,
czy przetwarzaniu danych,
c) prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy
jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z
prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o
jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku
zasadności wniosku możemy dane przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą
osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii lub Państwa Członkowskiego. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek
uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
e) prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na
podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania,
które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art.
6 ust. 1 lit e (interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do
zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku,
nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie,
chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych,
które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
g) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.
a)

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez
Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. W oparciu o dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.
10. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, tj.
państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji
międzynarodowych.
11. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej na podstawie wyrażonej zgody.
8.

………………………………………………..
(imię i nazwisko matki/ojca/ opiekuna prawnego)

…………………………………………….
(data i podpis)

