
KALUZULA INFROMACYJNA 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Starym Brusie 

reprezentowana przez Dyrektora (adres:, Stary Brus 94, 22-244 Stary Brus, tel./fax 82 5710122;  

e-mail: sekretariat@szkolawbrusie.pl 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 

3) Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, 

zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania 

i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.  

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g)  

RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:  

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;  

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; 

- aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia 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.  

5) Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana  

je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych 

przez Administratora. 

6) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na mocy 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych zleci wykonywanie czynności związanych z koniecznością 

przetwarzania danych.  

8) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu, a następnie z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach, w tym przepisach archiwalnych. 

9) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 - sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

 - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

   a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo  

   do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się  

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu - okres 

pobierania nauki w szkole, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych 

przepisach, w tym przepisach archiwalnych. 
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11) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

 

Ponadto informuje się, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,  

w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.  

 


