
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DLA 

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach  

Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, że:  

 

1) Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Zbludowicach, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój, email- szkolapodstzbludowice@op.pl  

Tel . 41 378 79 50 

2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką w Szkole 
pełni Inspektor Ochrony Danych, adres email: iod@umig.busko.pl , tel. 41 3705260. 

 

 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

 i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym 
z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić Szkołę, na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych 

umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 

 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, realizacji celów związanych z promocją działań Szkoły 

poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach 
konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali 

udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie 

 w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.  

 

 

4) W związku z nauką, Szkoła może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych 

uczniów: dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres 

zamieszkania i zameldowania, itp., informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, 

orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznych), dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów 

ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty 

elektronicznej, informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć 
organizowanych przez Szkołę, informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia, informacje 

dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych 

dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju, informacje o wynikach ucznia 

 w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach, wizerunek zarejestrowany 

poprzez instalację monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły w związku z zapewnieniem 

bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę.  

 

5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe.  
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6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku 

wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dane przetwarzane na 

podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody. 

  

 7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

 

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania 

danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01 
Infolinia: 606-950-000). 

  

 9) Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

10) Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.  

 

11) Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego 

jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do Szkoły są Państwo zobowiązani do 

podania tych danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania przez Szkołę 

ustawowych zadań względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest 

dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność realizowania zamierzonego celu, lecz nie 
wpłynie na realizację głównych zadań przez Szkołę względem ucznia. 


