
Ochrona danych osobowych 

Treść 

Dane kontaktowe: 

Magdalena Waligóra 

Inspektor Ochrony Danych 

inspektor@cbi24.pl 

kom: + 48 533 655 000 

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego 

Radosław Szymaszek 

ul. Okrzei 15/9e. 

22-300 Krasnystaw 

NIP: 564-144-74-18 | tel. +48 82 561 13 02 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW - ZSP Powroźnik 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓW 

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 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Powroźniku, Powroźnik 42, 33-370 Muszyna, tel. (18) 534 91 93, mail: 

zsp_powr@poczta.onet.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków publicznych nałożonych 

na Administratora przepisami prawa, rekrutacji i realizacji obowiązku szkolnego, a przede 

wszystkim realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, 

zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego 

uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej. 

4) Państwa dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zawartych umów lub na 

podstawie udzielonej zgody. W szczególności: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach 

określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu 

promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu 

zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, 



wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych 

nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., 

poz., 59), w związku Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 

rozporządzeniem 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, takich, 

jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu 

nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki 

pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z 

zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej, 

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem 

monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki, 

d) art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia 

uczniów. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych.  

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

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

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 


