
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej 

W związku z realizacją wymogów 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 (dalej: "RODO"), 

pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących 

Pani/Panu prawach. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wólce 

Radzymińskiej przy ul. Szkolnej 79, 05-126 Nieporęt, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Wólce Radzymińskiej (dale Administrator). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Dariusza Piesio, z którym można się 

skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając mail-a na adres: 

iod@zspwr.nieporet.pl lub wysyłając korespondencję na adres Administratora. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, w ramach realizowanych umów oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w oparciu o przepisy  

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO oraz przepisów odnoszących się ściśle do 

funkcjonowania oświaty, w tym: 

 Ustawa z dnia 1 maja 2018 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996); 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215); 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze 

zmianami); 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1942); 

 Ustawa z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 17.); 

 Rozporządzenie 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 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1646); 

a także innych przepisów obowiązującego prawa, w tym: 

 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495), 

 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495). 

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

c. wykonania zadań realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi - na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

d. pozostałych, wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody,  

w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w zakresie i celu 

określonym w treści zgody. 
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5. Administrator  w oparciu o przepisy prawa może przetwarzać dane osobowe: uczniów i ich 

opiekunów prawnych (np. rodziców), nauczycieli , innych niż nauczyciele pracowników 

pedagogicznych, pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, pracowników podmiotów świadczących 

usługi na rzecz Administratora oraz innych danych w oparciu o zgodę osób których dane dotyczą. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu/ celach, o którym/których mowa w pkt. 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

b. inne uprawnione organy i podmioty, 

c. inne podmioty, realizujące zadania i świadczące usługi na rzecz Administratora. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 4, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny lub wymagany przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia, na warunkach i w zakresie określonym w art. 15 - 22 RODO, w tym: 

a. prawo dostępu do danych osobowych; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych , 

d. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny. 

12. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o udzieloną zgodę, jej wycofanie może nastąpić  

w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, 

którego dokonano przed jej wycofaniem.  

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób tradycyjny i zautomatyzowany, ale nie będą 

podlegały profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji. 

14. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych będą publikowane na 

stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wólce Radzymińskiej, dostępnej  

w zakładce „RODO” pod adresem http://www.zspwr.nieporet.pl/ oraz w BIP-e. 

15. Z Administratorem można się skontaktować przesyłając korespondencję na adres Zespoły 

Szkolno – Przedszkolnego w Wólce Radzymińskiej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

wysyłając korespondencję mail-ową na adres: sekretariat@zspwr.nieporet.pl . 

      Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

             w Wólce Radzymińskiej  

              /-/ Lidia Wize   
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