
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

 

CO TO JEST RODO? 

RODO jest unijnym rozporządzeniem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które 

stosujemy  od 25 maja 2018 r. 

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie 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. 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH ? 

Administratorem danych osobowych dziecka, a także rodziców (opiekunów prawnych) 

dziecka uczęszczającego do przedszkola jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Iłownicy, 

Iłownica 127, 43- 394 Rudzica , reprezentowany przez dyrektor Ewę Sowa. 

Nasze dane kontaktowe: tel. (033) 815-27-24, kom. 695385610 e-mail: 

zspilownica@gzosip.jasienica.pl 

Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych 

danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ? 

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Marcina 

Gruszka, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod24h@gmail.com  

Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ  

WYKORZYSTUJEMY DANE ? 

Dane osobowe Ucznia, a także rodziców (opiekunów prawnych) ucznia przetwarzane w 

związku z uczęszczaniem Uczniado naszej placówki będziemy wykorzystywać w 

następujących celach: 

I. wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym 

realizowania programów nauczania, w szczególności w zakresie: 

mailto:iod24h@gmail.com


 prowadzenia obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wychowawczo-

opiekuńczych, 

 organizacji zajęć świetlicowych, 

 prowadzenia biblioteki szkolnej, 

 oceniania, klasyfikowania i egzaminowania Ucznia, 

 udzielania Uczniowi pomocy psychologicznej- pedagogicznej, 

 organizowania wycieczek szkolnych, 

 udzielania informacji o Uczniu rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia, lub innej osobie 

upoważnionej przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia, a także sporządzania opinii o 

Uczniu na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) Ucznia, 

 prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem nauczania (księgi uczniów, 

dzienników: lekcyjnych oraz zajęć, arkuszy ocen, protokołów postepowania 

rekrutacyjnego, protokołów egzaminów) 

na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. C RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa, 

- art. 6 ust 1 lit. E RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, na 

podstawie przepisów prawa. 

Przepisy prawa, w szczególności: 

1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, 

2. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

3. ustawa z dnia 15 kwietni 2011 r o systemie informacji oświatowej, 

4. ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowania zadań oświatowych, a także akty 

wykonawczy do tych ustaw. 

II. związanych z wykonywaną przez nas działalnością wychowawczą, dydaktyczną, 

opiekuńczą, w przypadku wyrażenia przez Państwa ZGODY na wykorzystanie danych 

osobowychUcznia lub rodzica (opiekuna prawnego) Ucznia, w szczególności, w celu:  

 usprawniania kontaktu pomiędzy upoważnionym pracownikiem szkoły, a rodzicem 

(opiekunem prawnym) ucznia, 

 przetwarzania imienia, nazwiska i wizerunku Ucznia w celu:  

- promowania działalności placówki w Internecie, na gazetkach szkolnych, w kronice 

szkolnej oraz w lokalnej prasie, a także 

-upamiętnienia pobytu Ucznia w naszej placówce na tablach absolwentów. 



 udostępnienia danych osobowych Ucznia ubezpieczycielom, w celu objęcia Ucznia 

dobrowolnym, grupowym ubezpieczeniem NNW, 

 udostępnienia danych Ucznia hotelom oraz innym podmiotom zapewniającym nocleg 

podczas wycieczek, firmom organizującym wycieczki szkolne, 

 udziału Ucznia wmiędzyszkolnych zawodach i konkursach itp. 

–na podstawie art.6 ust. 1 lit. A RODO – ZGODA 

III. w celach archiwizacyjnych na podstawie przepisów w sprawie klasyfikowania i 

kwalifikowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych,  

-  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami 

prawa. 

Przepis prawa: 

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

SZCZEGOLNE KATEGORIE DANYCH 

Jeżeli w celu wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania konieczne będzie przetwarzania 

szczególnych kategorii danych, w szczególności danych dotyczących stanu zdrowia 

Ucznia,  przekonań religijnych Ucznia- dane te będziemy przetwarzaćna podstawie art. 

9 ust. 2 litA, C, G , lub H RODO, tj.: 

1. przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej, wyraźnej ZGODY rodzica (opiekuna 

prawnego) Ucznia - art. 9 ust. 2 lit A, 

2. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony życia lub zdrowia Ucznia- art. 9 ust. 2 lit C, 

3. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, 

na podstawie przepisów prawa, w szczególności w celu udzielenia Uczniowi pomocy 

psychologicznej- pedagogicznej oraz zapewniania mu odpowiedniego wyżywienia, opieki 

oraz bezpieczeństwa - art. 9 ust. 2 lit G, 

Przepisy prawa: 

a. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, 

b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach.  

4. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej - art. 9 ust. 2 lit H. 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 



1. Podanie danych osobowych Ucznia, a także rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, 

w zakresie w jakim przepisy prawa nakładają na nas obowiązek działaniaoraz w jakim 

realizujemy zadania w interesie publicznym, jest wymogiem prawnymi jest niezbędne do 

wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

w tym realizowania programów nauczania. Odmowa ich podania uniemożliwi 

wykonywanie tych obowiązków i zadań przez naszą placówkę. 

2.Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Brak zgody 

spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację 

głównych zadań przez placówkę względem ucznia. 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE ? 

Dane osobowe Ucznia, a także rodziców (opiekunów prawnych) uczniabędziemy 

wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów, w oparciu o 

poniższe zasady. 

1.Dane osobowe Ucznia, a także rodziców (opiekunów prawnych) Ucznia, przetwarzane 

w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym 

realizowanie programów nauczania, w ramach wykonywania ciążących na nas 

obowiązkach prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym będą 

przechowywane: 

a. przez okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wobec 

Ucznia, a później 

b. w celach archiwalnych, w oparciu o przyjęte w naszej placówce wewnętrzne przepisy i 

procedury, opracowane na podstawie przepisów prawa. 

2. Dane osobowe Ucznia, a także rodziców (opiekunów prawnych) ucznia pozyskane  na 

podstawie zgody będą przechowywaneprzez okres potrzebny do osiągnięcia celu, w jakim 

zgoda została udzielona, lub do czasu wycofania zgody. 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 

Mają Państwo prawo do: 

 wycofania zgody 

W związku z faktem, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są, w niektórych przepadkach 

(opisanych powyżej) na podstawie zgody mają Państwo  prawo w tych przypadkach wycofać 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jednak bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, które podjęto przed wycofaniem zgody. 

 dostępu do danych osobowych, a także otrzymania kopii danych. 



Jest to prawo, dzięki któremu mogą Państwo żądać od nas, abyśmy potwierdzili, czy 

przetwarzamy Państwa dane osobowe  orazotrzymać od nas dostęp do tych danych (w tym ich 

kopii). 

 sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia. 

Jest to prawo, dzięki któremu mogą Państwo żądać od nas, abyśmy sprostowali Państwa  

dane osobowe, które są nieprawidłowe oraz abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe. 

 usunięcia danych 

Jest to prawo, dzięki któremu mogą Państwo żądać od nas, abyśmy usunęli Państwa dane 

osobowe (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).  

W takiej sytuacji mamy obowiązek usunąć Państwa dane osobowe,, pod warunkiem, że 

spełniona jest jedna z następujących przesłanek: 

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

- cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie mamy innej podstawy prawnej do ich 

przetwarzania, 

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. 

 ograniczenia przetwarzania danych  

Jest to prawo, dzięki któremu mogą Państwo żądać od nas, abyśmy ograniczyli przetwarzanie 

Państwa danych osobowych, w następujących przypadkach, gdy: 

- kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych, przetwarzanych przez nas, 

- przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem i sprzeciwili 

się Państwo usunięciu swoich danych osobowych, 

- nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 wniesienia sprzeciwu 

Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez 

nas Państwa danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E RODO -wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym, na podstawie przepisów prawa. Po zgłoszeniu przez 

Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem 

od tej reguły będą sytuacje, w których Administrator  wykaże istnienie ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą.  

Szczegółowe omówienie poszczególnych praw w zakresie ochrony danych osobowych 

oraz wskazówki jak z nich skorzystać znajdziesz: 



- na naszej stronie internetowej, pod adresem http://www.szkola.zspilownica.jasienica.pl a 

także:  

- na gazetce szkolnej, 

- w sekretariacie szkolnym 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE ? 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe Ucznia, lub 

rodzica (opiekuna prawnego) ucznia możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym 

przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: 

- podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu:  dostawcom usług informatycznych, 

Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy, pomiotom świadczącym na naszą rzecz 

usługi archiwizacyjne, drukarskie, SG ZOZ Jasienica, firmie ubezpieczającej, firmie 

świadczącej opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania, Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej, Sądowi Rodzinnemu, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, firmie 

obsługującej dziennik elektroniczny, firmom organizującej wycieczki szkolne, 

- Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Kuratorium Oświaty, podmiotowi obsługującemu 

System Informacji, a także innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 


