
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

dla rodziców/opiekunów prawnych  
 

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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, s. 1) – dalej: 

RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 

1000)– pragniemy poinformować, że:  

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie (placówka dalej zwana jako: 

Szkoła)  

oraz, że kontakt z administratorem jest możliwy:  

- drogą telefoniczną na numer (25) 682 28 33 fax. (25) 682 28 33 oraz  

- za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@zs5garwolin.pl 

- Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych. Z Inspektorem 

Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 

adresem: iod@garwolin.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 25 786 42 42. 

2. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH  
Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa w 

procesie rekrutacji dziecka …………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka)  

3. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje, w zależności od wykonywanych 

czynności, na następujących podstawach:  

- zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO),  

- wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających 

m.in. z Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., Ustawy o systemie oświaty z 

dnia 7 września 1991 r., Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i 

innych druków szkolnych, ustaw podatkowych, (art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO),  

- realizowanie prawnie uzasadnionego interesu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. 

Janusza Korczaka w Garwolinie 
- wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie przekraczającym poza ww. podstawy (art. 6 

ust. 1 lit „a” RODO).  

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne dla 

osiągnięcia jednego lub więcej następujących celów:  

- wykonywania obowiązków wynikających z prowadzenia Szkoły - wykonywania 

obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia 

dokumentacji szkolnej. 

Podczas przetwarzania danych osobowych przekazane Administratorowi Pani/Pana dane nie 

będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 

5. KATEGORIE PRZETWRAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH  
Realizacja określonych w pkt 4 celów łączy się z niezbędnością przetwarzania przez 

Administratora danych następujących danych osobowych:  

mailto:iod@garwolin.pl


- dane kontaktowe,  

- dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji umowy o świadczenie usług, 

wykonania usługi, wykonania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze danych,  

- dane dotyczące zdrowia, rozwoju i postępów w nauce dziecka, w tym opinie i orzeczenia 

dotyczące zdrowia i rozwoju dziecka,  

- w razie udzielenia zgody przez przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) – 

wizerunek dziecka dla potrzeb informowania o działalności Szkoły, tylko we wskazanych w 

zgodzie środkach przekazu informacji (strona internetowa/portale społecznościowe/ inne),  

- wizerunku osób przebywających w Szkole, w tym rodziców, opiekunów prawnych i dzieci, 

dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia 

6. PRZEKAZYWANIE I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH  
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane lub ujawnione:  

- pracownikom Szkoły oraz osobom współpracującym ze Szkołą, w tym nauczycielom, 

instruktorom zajęć dodatkowych, pielęgniarkom, którzy są uprawnieni do przetwarzania 

danych osobowych na podstawie upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych,  

- firmom zewnętrznym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie 

umowy. Co do zasady współpracujemy stale z tymi samymi firmami, jednak ze względu 

możliwość ich zmian, informacje o firmach, które aktualnie z nami współpracują 

udostępniamy na każde Pani/Pana zapytanie. Pytanie o to proszę kierować do Administratora 

danych pod adresy wskazane powyżej.  

Opisane powyżej przekazywanie i ujawnianie danych osobowych podmiotom, z którym 

współpracujemy będzie miało miejsce, tylko jeżeli i wyłącznie w takim zakresie, w jakim 

będzie to niezbędne do celów wskazanych w pkt 4.  

7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH  
Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przez nas 

zgromadzone i przetwarzane, przysługuje Pani/Panu:  

1) prawo żądania od administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;  

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, jeżeli przetwarzane dane są 

nieprawidłowe,  

3) prawo do żądania usunięcia danych z naszych zbiorów, jeżeli dane te nie są już 

niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo Pan/Pani 

cofnęła zgodę na ich dalsze przetwarzanie, a nie ma innej podstawy do ich dalszego 

przetwarzania albo dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem albo dane 

osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Administratora 

danych;  

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych co do zakresu przetwarzanych 

danych gdy podmiot, którego dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub 

wniosła sprzeciw wobec przetwarzania opartego na interesie publicznym lub prawnie 

uzasadnionych interesach albo, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której 

dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych albo, gdy administrator nie 

potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której 

dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dotyczących szczególnej 

sytuacji osoby , której dane są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi lub ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora 

lub strony trzeciej;  



6) prawo do przenoszenia danych do innego administratora;  

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych, bez wpływu na czynności 

przetwarzania tych danych wcześniej dokonane na podstawie obowiązującej zgody.  

 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy zgłosić swoje żądanie drogą pisemną 

na wskazane powyżej adresy: korespondencyjny lub e-mail Administratora danych.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do państwowego organu 

nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

8. OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH  
Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane tak długo, jak jest to 

niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług, a po tym czasie przez okres czasu 

odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Garwolinie i jakie mogą być 

podnoszone wobec Szkoły.  

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do 

wypełnienia tego obowiązku.  

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez 

Państwa tej zgody.  

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z 

Publiczną Szkołą Podstawową Nr 5 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Garwolinie na 

Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu 

stanowiącego podstawę tego przetwarzania.  

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich 

produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez 

Państwa sprzeciwu.  

 

9. DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH  
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i wykonania 

umowy o świadczenie usług, wypełnienia prawnie ciążących na Administratorze danych 

obowiązków, oraz zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Garwolinie jest warunkiem zawarcia 

i wykonania umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do 

zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych zawarcie umowy 

nie będzie możliwe. Podanie tych danych wynika z ustaw i rozporządzeń dotyczących 

systemu oświaty oraz ustaw podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych 

osobowych, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka dla potrzeb 

informowania o działalności Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka z 

siedzibą w Garwolinie jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz 

nie stanowi warunku zawarcia umowy.  

 

 

 

……………….………………..  

imię i nazwisko (czytelnie) 


