
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH W  SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 72 PUŁKU PIECHOTY 

„RADOM” W KONOPNICY (OGÓLNA)

Na podstawie  art.  13  ust.  1  i  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  zwane  dalej

RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuje, iż: 

1. Administratorem  Pana/Pani danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  im.  72  Pułku

Piechoty „Radom” w Konopnicy z siedzibą, ul. Szkolna 18, 98-313 Konopnica. Kontakt

jest  możliwy  za  pomocą  telefonu:  43/8424469;  adresu  e-mail:  sp.konopnica1@wp.pl,

reprezentowana przez Dyrektora SP w Konopnicy. 

2. Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan

skontaktować poprzez e-mail:   ambrozik@iod.kepno.pl, telefonicznie pod numerem tel.

510 583 193 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. Z inspektorem

ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  

z przetwarzaniem danych. 

3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  obowiązku  prawnego  ciążącego  na

Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami

m.in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych

ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności, w celu:

 realizacji obowiązku nauki, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, 

 prowadzenia  dziennika zajęć,  w tym w formie elektronicznej,  księgi  ewidencji,

księgi uczniów i księgi arkusza ocen oraz innej dokumentacji szkolnej wymaganej

przepisami prawa, 

 weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,

 udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej, 

 wydawanie  i  prowadzenie  ewidencji  wydanych  świadectw,  dyplomów,

zaświadczeń, indeksów, legitymacji, e-legitymacji i mLegitymacji szkolnych, 

 organizacji wycieczek szkolnych,

 zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków

osób pozostających pod opieką jednostki,

 zapewnienia współpracy z innymi szkołami, placówkami, uczelniami,

 prowadzenia świetlicy,

 prowadzenia stołówki,
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 prowadzenia biblioteki,

 organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach,  o  których mowa w pkt  4  odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające

na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z

przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych, 

c) odbiorcy mediów społecznościowych

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

6. Podanie danych osobowych wskazanych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

7. Administrator  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  środki  fizycznej,  technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym

zniszczeniem,  utratą,  zmianą,  nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem  czy

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuje

się  właściwie  chronić  Pana/i  dane  osobowe  zgodnie  z  przyjętymi  wewnętrznymi

procedurami.

8. Administrator  danych  nie  ma  zamiaru  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Posiada  Pan/i  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  ich  sprostowania  

i  przenoszenia,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec

przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody

przysługuje Pani/i  prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie,  bez wpływu na

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

cofnięciem.

10. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki

2,  00  -  193  Warszawa),  gdy  uzna  Pan/i,  że  przetwarzanie  Pana/i  danych  osobowych

narusza przepisy RODO.

11. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  

w tym profilowaniu.
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