
Obowiązek informacyjny 

 

Zgodny z art. 13 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). 

 

I. Administrator Danych Osobowych 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Starych 

Proboszczewicach, ul. Floriańska 4, 09-412 Stare Proboszczewice którą reprezentuje Dyrektor szkoły.  

 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw można skontaktować się  

z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez:  

tel.: 24 366-87-10, 

fax: 24 365-61-65, 

e-mail:  iod@starabiala.pl 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu wykonywania działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, 

przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz wykonania ciążących na Administratorze Danych obowiązkach 

prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność szkół, w szczególności 

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. 
 

Administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe uzyskane również na podstawie 

dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego, w celach realizacji zadań 

niezwiązanych bezpośrednio z procesem nauczania. 

 

IV. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty realizujące zadania na zlecenie lub w imieniu 

Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych szkoły. 

 

V. Informacja o prawach 

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych 

osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, o ile takie usunięcie lub ograniczenie nie narusza przepisów prawa.  

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych istnieje prawo do jej wycofania. Skorzystanie 

z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 

zgody. 

Osobie której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)  

w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.  

VI. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu 

przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

 

  



VIII. Profilowanie 

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez 

udziału człowieka. 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 

odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem 

 zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. 


