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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Wietlinie 

Zgodnie z 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. Urz. UE. L nr 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej jako „RODO” informuję, iż: 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Wietlinie 

reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą: Wietlin 18A, tel: 16 628 53 24., adres e-mail: 

spwietlin@op.pl 

Inspektor ochrony danych: we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych jest dostępny pod adresem e-mail: rodo@laszki.eu. 

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja uczniów do szkoły i realizacja obowiązku 

szkolnego oraz działań związanych z promowaniem jednostki oświatowej. 

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z: 

Ustawa Prawo oświatowe (ustawa z 14 grudnia 2016, Dz.U.2018, poz. 996), 

Ustawa Karta Nauczyciela (ustawa z 26 stycznia 1982, Dz.U.2018, poz. 967), 

Ustawa o systemie oświaty (ustawa z 7 września 1991, Dz.U.2018, poz. 1457), 

Ustawa o systemie informacji oświatowej (ustawa z 15 kwietnia 2018, Dz.U.2018. poz. 1900), 

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (ustawa z 27 października 2017, Dz.U.2017. poz. 

2203).  

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona zgoda, 

Art. 6 ust. 1 lit. d RODO – ochrona żywotnych interesów osoby, 

Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – realizacja zadania w interesie publicznym. 

Okres przetwarzania danych osobowych: dane będą przetwarzane przez okres wymagany 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wymaganym okresem archiwizacyjnym, lub 

do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, jeżeli odbywało się to na jej podstawie. 

Odbiorcy danych osobowych: osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania 

danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie 

stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora. 

Przekazywanie danych osobowych: dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

Uprawnienia: posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody 

(możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie 

przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto przysługuje 

Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych, narusza przepisy RODO.  

Obowiązek podania danych: podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest 

obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

przeprowadzenia rekrutacji i realizacji obowiązku szkolnego. Jednakże podanie danych na 

podstawie zgody jest dobrowolne i niepodanie ich nie wywołuje żadnych skutków prawnych. 


