
                                            

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
(na stronę internetową) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 2 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

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), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 - zwanego dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla 

Stanisława Leszczyńskiego, ul. Tadeusza Rejtana 1, 64-100 Leszno reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Z Administratorem można się kontaktować: 

• elektronicznie za pomocą adresu e-mail: sp13leszno@poczta.onet.pl; 

• pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. ul. T. Rejtana 1, 64-100 Leszno. 

3.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Wiolettę Kaczmarek – z którym można kontaktować 

się za pomocą adresu: kaczmarek@odo-tibi.pl. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w celu: 

• realizacji przez Placówkę  zadań publicznych, statutowych wynikających z przepisów prawa na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

• przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody w określonym celu i zakresie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO; 

• realizacji umowy zawartej z Administratorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

• ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. d) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. c) RODO; 

• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO; 

• wypełnienia obowiązków i wykonywania poszczególnych praw przez Administratora lub osobę, której 

dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia socjalnego i społecznego na podstawie art. 9 

ust. 2 lit. b) RODO; 

• przetwarzania danych w sposób oczywisty upubliczniony przez osobę, której dane dotyczą na podstawie 

art. 9 ust. 2 lit. e) RODO; 

• przetwarzania danych ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie art. 9 ust. 

2 lit. g) RODO; 

• archiwalnym w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych na 

podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO. 

5. Szkoła Podstawowa reprezentowana przez Dyrektora przetwarza również dane osobowe na podstawie 

przepisów ściśle dotyczących funkcjonowania oświaty, mianowicie:  

• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.);  

• ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 ze zm.); 

• ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 ze zm.); 

• ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2011 Nr 139 poz. 814 ze zm.); 

• ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203 ze zm.) 

wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustaw. 

6. Dane osobowe mogą być pozyskiwane od rodziców/opiekunów prawnych dzieci, osób trzecich i innych 

organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. 

7. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych 

w ramach wykonywania obowiązków służbowych, a także podmioty z którymi Placówka podpisała umowy 



                                            

 

powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, 

doradcze, szkoleniowe, księgowe. 

Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa w oparciu o wniosek  

o udostępnienie danych w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu 

ubezpieczeń społecznych, NFZ, jednostkom sprawującym nadzór nad funkcjonowaniem placówki. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakiego zostały zebrane 

a następnie przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej danego dokumentu, określonych 

w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.). 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; 

• sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO; 

• usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO; 

• ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO; 

• przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. 

10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) 

RODO posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. 

12. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania. 

13. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Niepodanie danych w zakresie wymaganym 

przez Administratora może skutkować niemożnością realizacji zadań. W przypadku, gdy przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, podanie 

przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych uniemożliwi realizację tych 

celów, których podstawą przetwarzania jest zgoda. 


