
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Poniżej przedstawiamy informację o zasadach przetwarzania danych osobowych, realizując         
wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27            
kwietnia 2016 r. (RODO) 

 

 

 

 

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?  

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 89-115 
Mrocza 

Jak można się skontaktować z Administratorem? 

1. osobiście w siedzibie szkoły ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4 w Mroczy 
2. listownie kierując korespondencję na adres siedziby (wskazany powyżej) 
3. telefonicznie: (52) 3858740 
4. za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@sp-mrocza.pl 

Z kim kontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych? 

Szkoła powołała Inspektora Ochrony Danych, którym  jest Cezariusz Klonkowski. 
Kontakt z inspektorem możliwy za pomocą poczty elektronicznej: iod@k-consulting.pl 

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? 

1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania zadań realizowanych w 
interesie publicznym oraz w celu wykonania ustawowych obowiązków. 
 

2. Obowiązki te określają przepisy prawa odnoszące się do funkcjonowania oświaty. 
Przede wszystkim: Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawa o systemie 
oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych do 
tych ustaw (rozporządzeń). Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO 
lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami szczególnymi dotyczącymi 
funkcjonowania oświaty, wskazanymi powyżej. 
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3. W szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym 
celu przetwarzamy dane uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz 
nauczycieli.  
 

4. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, 
rodziców lub opiekunów może być zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a 
RODO - np. w celu publikacji wizerunku ucznia. 
 

5. W celach związanych z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników. Na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a, b, c RODO w związku z przepisami prawa w szczególności: prawa 
pracy, ubezpieczeń społecznych, bhp, podatkowych. 
 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony 
mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 108a Prawo oświatowe (monitoring 
wizyjny) 
 

7. W celach współpracy z podmiotami zewnętrznymi, z którymi administrator ma 
podpisane umowy na świadczone usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
 

8. W celach obsługi roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.  
Tylko w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne. 

Jakie prawa posiadają osoby których dane przetwarza administrator? 

o   prawo dostępu do treści danych  

o   prawo do sprostowania danych (poprawienia) 

o   prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  

o   prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

o   prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

o   prawo do przenoszenia danych  

 

● w przypadkach przewidzianych prawem wskazane wyżej prawo może nie mieć          

zastosowania lub być ograniczone. 

Czy mogę cofnąć zgodę? 



 

  

 

 

 

Tak, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6. ust. 1 lit. a 
RODO), można ją wycofać w każdej chwili, kontaktując się z administratorem w sposób 
określony powyżej. 
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

Gdzie można wnieść skargę? 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.  

Jak długo przetwarzamy dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres potrzebny do realizacji celu w którym zostały 
zebrane. Dokładnie okresy te określają obowiązujące przepisy szczególne oraz przepisy  w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.  

Komu dane będą udostępnione? 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców, takim jak:  

● organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub         
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które            
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 

● kontrahentom administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie 
przepisów prawa lub innych stosownych umów podpisanych przez Administratora         
przetwarzają dane osobowe; 
 

● upoważnionym pracownikom administratora 
 
Państwa dane osobowe nie są przekazywane i przetwarzane poza EOG (Europejski Obszar            
Gospodarczy) 

Czy dane osobowe podlegają profilowaniu? 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania 
decyzji, w tym profilowaniu. 


