
 

Klauzula informacyjna 

 

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz.U. 

UE z 2016 r., L 119, s. 1) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Czarnieckiego w Reczu, ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz. Telefon kontaktowy do administratora 95 

765 40 67, e- mail: sekretariat@zsrecz.pl. 

 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD) Panią Agnieszkę Pater, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 

Z IOD można kontaktować się pod numerem telefonu 95 765-40-67, adresem e-mail, bądź pocztowo 

na adres: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, ul. 

Ratuszowa 29, 73-210 Recz.  

 

3. Dane osobowe Pana/Pani /ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ogólnego 

rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – 

Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. w 

celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie 

będą udostępniane innym odbiorcom. 

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o 

systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych 

dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

5. Dane osobowe będą przechowywane na czas trwania postępowania w sprawie, tj. przez okres 

niezbędny do realizacji celów lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej 

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

obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne. 

 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych 

osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych 

na podstawie zgody, w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

(gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla 

administratora). 

 

7.  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.  

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-

dzynarodowej. 

 

11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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