
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 i art. 14 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. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, 

że: 

1) administratorem Pani/Pana oraz dziecka, które jest pod pańską opieką, a zarazem 

uczennicą/uczniem/przedszkolakiem szkoły - danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 

10 im. Jana Brzechwy w Rumi, ul. Górnicza 19,reprezentowana przez Dyrektor Szkoły. 

 

2) dane osobowe osób, o których mowa w p. 1), będą przetwarzane w celu realizacji praw i 

obowiązków wynikających z realizacją obowiązku szkolnego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c 

RODO, Ustawa z dnia 14.12.2016 Prawo oświatowe ze zm., Ustawa z dnia 26.01.1982 Karta 

Nauczyciela ze zm., Ustawa z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty ze zm., Ustawa z dnia 

15.04.2011 o systemie informacji oświatowej ze zm., Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 09.08.2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ze zm., 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2017 w sprawie rodzajów innych 

form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz 

sposobu ich działania ze zm., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

25.08.2017 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 

tej dokumentacji ze zm.,  

 

3) odbiorcą danych osobowych, o których mowa w p. 1),  będzie Szkoła Podstawowa nr 10 w 

Rumi oraz  inne instytucje, które mogą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją 

obowiązku szkolnego wynikającego z podstaw prawnych, 

  

4) dane osobowe, o których mowa w p. 1), będą przechowywane przez okres trwania 

obowiązku szkolnego oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji 

związanej z tym obowiązkiem, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami (50 lat), 

 

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, o których mowa w p. 

1) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), 

jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w p. 1) 

narusza przepisy RODO, 

 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w p. 1) jest wymogiem 

ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji obowiązku szkolnego. 

 

8) Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) 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. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, 



wyrażam/nie wyrażam*(niepotrzebne skreślić) zgodę/y na profilowanie tzn. umieszczenie 

danych osobowych, o których mowa w p. 1) na stronie internetowej szkoły, portalach 

społecznościowych i innych stronach internetowych, tablicach szkolnych, gazetkach 

szkolnych, artykułach w postaci informacji, zdjęć, fotografii, filmików itp. przez 

administratora przez okres trwania obowiązku szkolnego. Umieszczenie takich danych ma na 

celu kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły i promowanie osiągnięć w zakresie 

edukacji, 

 

9) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, prawo do trwałego usunięcia danych, o których mowa w p. 9), 

 

19) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), 

jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w p. 1) 

narusza przepisy RODO.  

 

11) Administrator informuje, że w szkole występuje monitoring. Jest to niezbędne do 

zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i ochrony mienia. Monitoring występuje na 

terenie zakładu pracy i na terenie wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych 

umożliwiających rejestrację obrazu. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, 

szatni, stołówek oraz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i pomieszczeń, w których jest udzielana pomoc psychologiczno - 

pedagogiczna. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których 

zostały zebrane i przechowuje przez okres nie większy niż 3 miesiące. Okres ten może być 

przedłużony w przypadku, gdy obrazy mogą stanowić dowód w postępowaniu na podstawie 

prawa. Po tym okresie nagrania obrazu z monitoringu ulegają zniszczeniu, o ile przepisy 

odrębne nie stanowią inaczej.   

 


