
 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju, Kłaj 

361, 32-015 Kłaj, tel. 12 284 11 76. 

Z administratorem – Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kłaju, można się skontaktować poprzez 

adres email: sekretariat@spklaj.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2) W Szkole Podstawowej w Kłaju, został powołany Inspektor Danych Osobowych i ma Pani/Pan 

prawo do kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iodpoland@gmail.com. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Państwa dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane będą w celach: 

• realizacji ustawowych zadań placówki: dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.); 

• udziału uczniów w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na 

podstawie pisemnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

• publikacji wizerunku i osiągnięć ucznia na tablicach szkolnych, prasie lokalnej oraz 

na stronie internetowej szkoły na podstawie pisemnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

• odebrania uczniów ze szkoły przez osoby niebędące rodzicami lub prawnymi 

opiekunami na podstawie pisemnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

• monitoringu zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o 

systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych 

dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

• Kuratorium Oświaty w Krakowie, 

• Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, 

• Urząd Gminy w Kłaju, 



• Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kłaju, 

• Szkoła Podstawowa w Kłaju, 

• Spółka Librus– elektroniczny dziennik na podstawie umowy powierzenia, 

• Inne, na wniosek np. GOPS, Sąd. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa. 

 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie, danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy prawa oświatowego j/w. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

10. Podanie danych przetwarzanych na podstawie pisemnej zgody jest dobrowolne, konsekwencją 

niewyrażenia zgód będzie: 

• brak publikacji osiągnięć ucznia, 

• brak publikacji wizerunku ucznia, 

• brak możliwości udziału w konkursach i zawodach 

• brak możliwości odebrania ucznia przez osobę inną niż rodzice. 

 

 

        

              

 

 

 


