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Załącznik nr 1 do zarządzenia 6/2022 
Dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Armii Krajowej w Jabłonnie  

z dnia 31 stycznia 2022 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 UCZNIOWIE/RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), 

zwanego dalej „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej  

w Jabłonnie, ul. Szkolna 2, 05-110 Jabłonna. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iodo@sp-jablonna.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

1) realizacji ustawowych zadań Administratora określonych w: 

a) w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ; 

b) w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

c) w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw w ich 

każdorazowym brzmieniu, 

d) wykonania statutowych zadań, w szczególności: opiekuńczo-wychowawczych 

i dydaktycznych; 

2)  wykonania umów zawartych przez Administratora, w tym umów o pracę (na 

podstawie w szczególności Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, Karty 

nauczyciela), 

3)  Wykonania innych zadań lub przedsięwzięć realizowanych przez Administratora 

(na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych).  

- na podstawie art. 6 i art. 9 RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  organy i podmioty  uprawnione  

do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmioty,  

z którymi Administrator zawarł lub zawrze umowy o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

6. Dane osobowe po zrealizowaniu celu przetwarzania, o którym mowa  w pkt 3 ppkt 1), 

2) i 3), będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów szczególnych, w tym  

z przepisów o archiwizacji dokumentów. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych, 
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2) złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania – prawo to jest realizowane 

przez Administratora z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na niego 

przez przepisy prawa, 

3) złożenia wniosku o usunięcie danych osobowych – prawo to jest realizowane 

przez Administratora z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na niego 

przez przepisy prawa,  

4) złożenia wniosku o sprostowanie danych osobowych,  

5) złożenia wniosku o przeniesienie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu od 

przetwarzania danych osobowych,  

6) cofnięcia zgody w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się 

na podstawie zgody; w takim przypadku wszystkie czynności dokonane do 

czasu cofnięcia zgody zachowują ważność, 

7) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

Administrator informuje, że przetwarza również dane osobowe w postaci wizerunku 

rejestrowanego przez wewnętrzny monitoring wizyjny. Klauzula informacyjna w zakresie 

przetwarzania danych osobowych w tym obszarze została zamieszczona w osobnym 

dokumencie. 

 


