
KLAZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z realizacją wymogów 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. 

Wiemy, że prywatność jest ważną wartością. Dlatego też poszanowanie powierzonych 

nam Państwa danych osobowych, kontrola nad informacjami oraz przetwarzanie 

zgodne z przepisami prawa jest dla nas bardzo ważne . W związku z tym informujemy 

Państwa, że:  

• Administratorem Danych jest Dyrektor Szkoły reprezentujący Szkołę Podstawową 

im. Bohaterów Warszawy ul  Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej, 05-807 Podkowa 

Leśna  

• Zapewniamy kontakt z Administratorem  Danych przetwarzanych w Szkole 

Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej poprzez kontakt 

osobisty, listowny, tel. 22 758-95-67 oraz email: sekretariat@podkowa-szkola.pl  

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – pana Alekasandra 

Jaszczołta zgodnie z art. 37 ust 1 lit a RODO, z którym można się kontaktować 

pisemnie, za pomocą poczty email: aleksander.jaszczolt@fzjsolution.pl 

• Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa lub na 

podstawie udzielonej zgody art. 6 pkt 1 lit. a lub umowy art. 6 pkt 1 lit b oraz art.6 

pkt 1 lit. c .  

• W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, Państwa dane osobowe przetwarzane są 

w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO. Ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa.  

• W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na 

podstawie właściwych przepisów prawa, Państwa dane osobowe przetwarzane są  



w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. e RODO Ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa 

• W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia 

umowy o charakterze cywilnoprawnym, Państwa dane osobowe przetwarzane są w 

celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b 

RODO, ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia 

umowy. 

• W przypadku dobrowolnego korzystania z usług administratora danych osobowych 

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi 

udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych, na podstawie udzielonej 

przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO.  

• W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą podania danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny .  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych 

celach, niż realizacja zadań publicznych i obowiązków ustawowych, może być 

wycofana w dowolnym momencie poprzez podany kontakt powyżej.   

• W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, odbiorcami 

Państwa danych mogą być: organy władzy publicznej, podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej , inne 

podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem w 

zakresie i celach które wynikają z przepisów lub z zapisów w umowie. Przetwarzane 

dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa 

oraz podmiotom upoważnionym oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie 

doręczania korespondencji, świadczenia usług IT, obsługi hostingowej itp.  

• Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub organów państwowych jak to 

wynika to z przepisów prawa.  

• Nie są one przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby  tego prawo. 

• Państwa dane mogą być przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany i nie  

będą profilowane. 

• Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie  z 



Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r) 

• Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z :  

o Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r 2018 poz. 1000) 

o Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

o ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

o Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996)   

o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  

o Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowe 

o Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967)  

• Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu 

spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, bądź zawartej umowy 

jak również w celach umożliwiający kontakt, statystycznych i archiwalnych.  

• Przetwarzanie Państwa danych wynika z przepisów prawa w/w i ich podanie ma 

uzasadniony charakter.  

• Mają Państwo prawo do: 

o Dostępu do danych (art. 15 RODO) w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych 

o Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; dane nie są już niezbędne do celów, 

dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane 

dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, 

której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 

o Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) w 

przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane 

lub w inny sposób przetwarzane,  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę 



na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane 

osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być 

usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; 

o Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) osoba, której dane 

dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie 

danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie 

potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której 

dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

o Przeniesienia danych (art. 20 RODO) w przypadku Administrator nie ma  

obowiązku dalszego przetwarzania i nadrzędnych przepisów stanowiących 

inaczej.   

o Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa- w przypadku 

powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  

• Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 

czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami. 

 

 

 


