
Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców oraz opiekunów prawnych: 
 
 
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku 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, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o 
Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie. 
 

1. Administratorem Danych Osobowych uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest  
Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Tychach (43-100) przy ul. Edukacji 11A, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły-
Edytę Razmus, zwana dalej Administratorem.    

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców lub 
opiekunów prawnych w związku z realizacją zadań.  
Z Administratorem Danych można się kontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty 
elektronicznej lub poczty tradycyjnej: 
a. telefon: (+48) 32 219 02 40; 
b. e-mail: szkola@sto.tychy.pl i/lub dyrektor@sto.tychy.pl i/lub edrazmus@poczta.fm 

c. adres do korespondencji: ul. Edukacji 11A, 43-100 Tychy.  
3. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować 

się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@sto.tychy.pl lub poczty tradycyjnej na adres szkoły wskazany powyżej w pkt. 2 c z dopiskiem 
„dla IOD”.   

4. Celem przetwarzania przez placówkę jest wypełnianie obowiązków nałożonych na nią przepisami 
prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań 
oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, przyjęcie dziecka do szkoły, zagwarantowanie 
dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.  

5. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe 
uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art.6 ust.1 lit. c) lub art.9 ust.2 lit. g)  
RODO (np. dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego 
funkcjonowaniem w szkole- przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach 
wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne), czyli wypełnienia 
przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych 
przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 
grudnia 2016 r. oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.  
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 
Dane osobowe przetwarzane są też przez naszą placówkę na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO  
w przypadku zawierania umów o świadczenie usług edukacyjnych.  

6. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub 
opiekunów prawnych jest zgoda t. j. art.6 ust.1 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. 
przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku na stronie internetowej szkoły:  
sto-tychy.edupage.org czy przekazania danych osobowych uczniów (imię, nazwisko, klasa, wiek) 
do innej szkoły w celu konkursów międzyszkolnych.  

7. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych uczniów, ich rodziców lub opiekunów 
prawnych jest też art.6 ust.1 lit. f) RODO w związku z przetwarzaniem niezbędnym do celu 
wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu 
wejścia na teren szkoły osób niepożądanych (w zakresie bezpieczeństwa uczniów zabezpieczenie 
wejścia na teren szkoły za pomocą danych biometrycznych). 

8. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na tablicach wewnątrz  
szkoły w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. 



9. Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, 
chyba, że pozyska na to odpowiednią zgodę.  

10. Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia lub 
zadań realizowanych przez szkołę (np. w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług 
edukacyjnych dane mogą być udostępniane do organu prowadzącego szkołę) bądź obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych 
określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy wspomagające działalność placówki od 
strony informatycznej i technicznej, np. firma LIBRUS przetwarzająca dane osobowe  
w związku z udostępnieniem dziennika elektronicznego. Podmiotem przetwarzającym dane 
osobowe na rzecz placówki będzie również zewnętrzna firma, z którą zawarto umowę powierzenia 
przetwarzania danych na świadczenie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych jak również 
Biuro Księgowe, które wspiera naszą działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjnej. 

11. Dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane wyłącznie przez 
okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, t. j. przez cały okres przebiegu nauczania oraz 
przez okres trwania umowy o świadczenie usług edukacyjnych a po tym okresie dane będą 
przetwarzane w celach archiwalnych przez okres 50 lat lub w celach ewentualnych roszczeń  
w związku z zakończeniem umowy.  

12. Podanie danych osobowych uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych jest niezbędne do 
realizacji zadań oświatowych. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych 
 z rodzicami lub opiekunami prawnymi, podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy. 
Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być niemożność zawarcia umowy o 
świadczenie usług edukacyjnych.  
W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.  

13. Posiada Pani/Pan prawo do: 
 żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na 

zasadach przewidzianych w art.20 RODO, 
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli 

administrator przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 
W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych- dane kontaktowe zostały wskazane w pkt. 2 i 3 niniejszej klauzuli.  

14. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 
osobowych do organu nadzorczego, t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

15. Dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

  

 


