
 

      

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby nieletniej  

( ucznia )  
w   
  

 Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie ,  
z siedzibą w 96-321 Żabia Wola, ul. Mazowiecka 1    

 
 Zgodnie z art. 13 ust.1 -2 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 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej zwane RODO  

 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 
 Administratorem danych osobowych  jest : 

  
   Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie 
   Adres : ul. Mazowiecka 1  96-321 Żabia Wola, 
   Telefon :  512 028 650 
   mail: spjozefina@zabiawola.pl  

 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

  
 Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych związanych z procesem organizacji 

pracy i funkcjonowaniem placówki pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD) Robert KOZŁOWSKI z 
którym można uzyskać kontakt pod adresem mail: iod@cdkp.pl  

  
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 Dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach : 
  

 
Cel przetwarzania \kategoria danych  

 

 
Podstawa prawna przetwarzania 

   Obsługa procesu rekrutacyjnego dziecka / 
ucznia , w tym : czynność zgłoszenia dziecka 
do placówki , informacja o rejonizacji, 
informacja o placówce do której uczęszczało 
dziecko w roku poprzedzającym zgłoszenie do 
placówki 
 
Kategoria danych : 
+ Imię i nazwisko, 
+ PESEL 
+ Data i miejsce urodzenia  
+ Adres zamieszkania i zameldowania 

Art. 6 ust. 1. Pkt. c) RODO 
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze : 

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017  poz. 
59 ze zm.) 

 

mailto:iod@cdkp.pl


+ informacja  o placówce, do której 
uczęszczało dziecko przed podjęciem decyzji o 
zgłoszeniu do danej placówki 
 

     Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów oraz 
dla ochrony mienia i zachowania w 
tajemnicy informacji, której ujawnienie 
mogłoby narazić Administratora danych na 
szkodę, poprzez zastosowanie środków 
technicznych umożliwiających rejestrację 
obrazu ( monitoring wizyjny CCTV )  

 
 
Kategoria danych : 
+ wizerunek twarzy  
+ zachowania behawioralne osoby  
+ czas przebywania  w obszarze monitoringu 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO 
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze : 

a) Zgodnie z art.108a ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

 
 

      Przetwarzanie danych osobowych ucznia w 
celu prowadzenia frekwencji obecności i 
ewidencji nauki w ramach użytkowanego 
na terenie placówki  informatycznego 
systemu  e-Dziennika  

 
Kategoria danych : 
+ Imię i nazwisko, 
+ PESEL 
+ Data i miejsce urodzenia  
+ Adres zamieszkania i zameldowania 
+ kontakt telefoniczny lub e-mail  
    do opiekuna prawnego dziecka 
+ identyfikator  w systemie e-dziennik  
+ frekwencja 
+ wyniki w nauce 
+ okresowe raporty analityczne nauki  
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO 
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze wynikającego z : 

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017  poz. 
59 ze zm.) 

c) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
systemie informacji oświatowej (Dz.U. 
2017 poz.949) 

 Przetwarzanie danych osobowych ucznia 
 podczas wycieczek i wyjazdów szkolnych  
 poza obiekt placówki 
 
Kategoria danych : 
+ Imię i nazwisko  
+ wizerunek twarzy  
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO 

Publikowanie danych osobowych ucznia  
w prowadzonej przez Administratora danych 
podmiotowej stronie WWW oraz w 
społecznościowym  serwisie Facebook,  
 
Kategoria danych : 
+ Imię i nazwisko  
+ wizerunek twarzy 
+ prace  
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO 



Publikowanie danych osobowych ucznia  
w prowadzonej przez Administratora danych 
kronice szkolnej 
 
Kategoria danych : 
+ Imię i nazwisko  
+ wizerunek twarzy 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO 

 
 

POZYSKIWANIE DANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ  
 

Administrator danych nie pozyskuje danych z żadnych źródeł zewnętrznych . 
  

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE ( ODBIORCY DANYCH ) 
 

 Dostęp do wskazanych w Klauzuli Informacyjnej danych osobowych przetwarzanych 
w.w placówce będą mieli wyłącznie pracownicy upoważnieni przez Administratora 
danych i tylko w zakresie niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych na 
zajmowanym stanowisku. 

 Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie 
uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa ( w tym: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, a w 
przypadku wystąpienia incydentu naruszającego bezpieczeństwo osób lub mienia w 
obrębie placówki również Policja ).  

 Dane osobowe Waszego dziecka będą przetwarzane z wykorzystaniem elektronicznego 
systemu e-dziennika firmy Librus, która realizuje dla Administratora danych wszelkie 
usługi administrowania i przetwarzania danych na dostarczonych serwerach w ramach 
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.28 RODO. 

  
INFORMACJA O PROFILOWANIU I PRZEKAZYWANIU DANYCH POZA OBSZRU EOG 

 
Administrator danych zapewnia, że nie dokonuje profilowania przetwarzanych danych z 
wykorzystaniem metod zautomatyzowanych i nie przekazuje , w tym nie przesyła danych 
przetwarzanych jakie pozyskał na mocy niniejszej Klauzuli Informacyjnej i wyrażonej zgody poza 
obszar EOG  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji 
obowiązków archiwizacji wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz.217 ze zm.) w okresie nie dłuższym niż  5 lat po 
zakończeniu edukacji dziecka w naszej placówce. 

PRAWO DOSTĘPU  
Zgodnie z RODO informujemy, że  posiadacie prawo dostępu do treści podanych danych oraz 
prawo do ich sprostowania. 

PRAWO DO SKARGI 
Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej ochrony danych 
osobowych, gdy uznacie , że przetwarzanie danych osobowych dotyczących waszego dziecka lub 
Was samych narusza przepisy RODO.  Urząd Ochrony Danych Osobowych swoją siedzibę posiada 
w Warszawie ul. Stawki 2  00-193 Warszawa. 

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH 
Podanie danych osobowych wymienionych w Klauzurze Informacyjnej jest wymogiem prawnym  
oraz warunkiem niezbędności w ramach którego Opiekun prawny jest  zobowiązany do ich 
podania, a konsekwencją braku ich podania będzie brak możliwości przyjęcia dziecka do szkoły. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w szkole    
 
 
Oświadczam, że w dniu ………………………  zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli Informacyjnej 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych mojego dziecka na terenie placówki szkolnej: 
 

 Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie ,  
z siedzibą w 96-321 Żabia Wola, ul. Mazowiecka 1    

 
Zostałam/em poinformowana/y, że wszelkie przysługujące mi prawa w zakresie przetwarzania 
danych osobowych mojego dziecka oraz moich ,jako opiekuna prawnego mogę konsultować 
bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w placówce Administratora. 
 
………………………………………..                                                                 ……………………………………………….  
        / miejsce, data /            / czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  / 

 
 
 
 
 

ZGODA  
na przetwarzanie danych osobowych  

 
Wyrażam  dobrowolnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zebranych na 

podstawie art.6 ust. 1 pkt. a) w zakresie określonym Klauzulą Informacyjną, jaka została mi 
przedstawiona do wiadomości przez Administratora danych  w dniu  .................................  na 
pełen okres  edukacji mojego dziecka w placówce szkolnej. 

Jestem świadoma/y , że wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie w tak samo 
łatwy sposób i w formie, jak ją udzieliłem. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
                                                                                         ................................................................... 
                                                                                     / podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego dziecka / 


