
KLAUZULA INFORMACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W BĄGARCIE

W związku z realizacją wymogów art.13 i art.14   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 „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  o  przysługujących  Pani/Panu  prawach  z  tym
związanych. 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w szkole Podstawowej w 

a) Dyrektor szkoły Podstawowej w Bągarcie

b) dane kontaktowe do Administratora danych:

nr tel.: 55-2761529  adres e-mail: sp-bagart@wp.pl

2.  W  Szkole  Podstawowej  w   Bągarcie  wyznaczony  został  Inspektor  Ochrony  Danych,  Dariusz
Klimowski, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 552394874 lub poprzez email:
IOD@fioi.org

3. Szkoła Podstawowa w Bągarcie  może przetwarzać dane osobowe w celu:

 obsługi procesu rekrutacji;

 obsługi spraw pracowniczych;

 realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;

 realizacji  zadań  profilaktycznych  oraz  wspierających  wychowawczą  i  edukacyjną  funkcję
szkoły;

 dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;

 udzielania dzieciom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 w zakresie marketingu i promocji szkoły lub osiągnięć dzieci/uczniów – przez okres do czasu
wycofania zgody na takie przetwarzanie.

4.  Dane  osobowe  przetwarzane  w  celach  wskazanych  w  pkt.  3  powyżej,  przetwarzane  są  na
podstawie:

a) obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w
tym  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązków  i  wykonywania  szczególnych  praw  przez
administratora w dziedzinie pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust
2 lit. B) RODO) w związku z realizacją zadań ustawowych wynikających z przepisów szeroko
pojętego Prawa oświatowego;

b) zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust.  1 lit. e) RODO lub art. 9 ust. 2 lit.  G)
RODO),

c) zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

d) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)



e) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie
zdrowia  publicznego,  takich jak  ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami
zdrowotnymi  lub  zapewnienie  wysokich  standardów  jakości  i  bezpieczeństwa  opieki
zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii
lub  prawa  państwa  członkowskiego,  które  przewidują  odpowiednie,  konkretne  środki
ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową

(zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. 1) RODO)

f) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59

g) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19

h) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141

i) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. 2008 Nr 223 poz.
1458

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są
na danych osobowych.

5.  Podanie  danych  osobowych  w  zakresie  wymaganym  obowiązującymi  przepisami  prawa  jest
obligatoryjne,  w  szczególności  ze  względu  na  przepisy  Prawa  oświatowego.  W  pozostałych
przypadkach  podawanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  jednakże  brak  wyrażenia
zgody może powodować brak możliwości realizacji przez Szkołę Podstawową w Bągarcie.

6.  W związku z  przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,  dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych, w tym państwa trzecie, w
uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

7.  Dane  osobowe będą  przetwarzane na podstawie  przepisów prawa,  przez  okres  niezbędny  do
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji.

8.  W związku  z  przetwarzaniem przez  Szkołę  Podstawową im.  Świętego  Wojciecha   w  Bągarcie,
przysługuje prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

a) dostępu do treści danych (na podstawie art. 15 RODO), z zastrzeżeniem, że udostępniane
dane  osobowe nie  mogą  ujawniać  informacji  niejawnych,  ani  naruszać  tajemnic  prawnie
chronionych,  do  których  zachowania  zobowiązany  jest  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.
Świętego Wojciecha w Bągarcie;

b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);

f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,  w  przypadkach  gdy
przetwarzanie danych następuje na podstawie udzielonej zgody;



h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w
przypadku  uznania,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie
są poddawane profilowaniu.

10.  Dane  osobowe  nie  są  przekazywane  do  państw  trzecich  i  organizacji   międzynarodowych,  
z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

                                                                                                                                Dyrektor Szkoły Podstawowej

 im. Świętego Wojciecha  w Bągarcie 


