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KLAUZULA INFORMACYJNA  
dot. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH* 

 

 

Kto jest Administratorem Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Błoniu? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu   

z siedzibą w Błoniu 05-870, ul. Narutowicza 21 - jest Administratorem Danych Osobowych uczniów 

oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych 

osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod3@protonmail.com 
 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe uczniów oraz  

ich rodziców/opiekunów prawnych? 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. zobowiązani są do zgłoszenia dziecka do szkoły. Zakres danych 

osobowych dziecka, które szkoła ma prawo pozyskiwać od momentu ww. zgłoszenia   

i przetwarzać określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.  

w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 
 

W jakim okresie będą przetwarzane dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia okresu, który w każdej indywidualnej sprawie trwa 

do dnia zakończenia edukacji ucznia w placówce. 
 

Komu przekazujemy ww. dane osobowe? 

Odbiorcami danych osobowych są tylko organ prowadzący szkołę, organy administracji publicznej 

nadzorujące realizację przez placówkę zadań publicznych z zakresu edukacji, opieki i wychowania 

oraz pracownicy publicznych służb medycznych i ratowniczych. Dane osobowe przekazujemy 

odbiorcom wyłącznie w sytuacjach prawnie uzasadnionych. 
 

Jakie przysługują Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych? 

Mają Państwo prawo złożyć wniosek dot. danych osobowych w celu: 

 sprostowania danych, 

 usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), 

 ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie 

danych), 

 dostępu do danych, 

 przeniesienia danych do innego administratora, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorującego ochronę danych osobowych,  

w przypadku naruszenia prawa przez przetwarzającego dane osobowe. 
 

Dodatkowe informacje… 

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane przez szkołę nie są 

profilowane (tj. zautomatyzowane przetwarzanie pozwalające oceniać czynniki osobowe)  

i nie podlegają powierzeniu innym podmiotom. Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw 

trzecich. 
 

 

* zgodnie z art. 13 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 


