
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-4 oraz art. 14 ust. 1-5 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych - informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w 

Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Marcinkowskiego 2, 66-010  Nowogród Bobrzański. Adres e-mail do 

kontaktu spnowogrod1@nowogrodbobrz.pl 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl lub bezpośrednio w siedzibie 

administratora.  

3. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane w celach dydaktycznych, 

wychowawczych, i opiekuńczych, zagwarantowania uczniom bezpieczeństwa oraz wypełnienia 

obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działaności 

wychowawczej i opiekuńczej. Dane przetwarzane są również w celu promowania działalności Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim.  

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

 obowiązków prawnych
1
 ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych
2
  - wynikający z organizacji przebiegu nauczania, działalności 

opiekuńczej i wychowawczej, w tym związany z prowadzeniem dokumentacji (dzienniki zajęć, arkusze 

ocen, itp.) a także zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. 

 oraz na podstawie
3
 art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia  ), w tym zwłaszcza, gdy przetwarzanie 

danych związane jest z ważnym interesem publicznym lub art. 9 lit c, gdy przetwarzanie jest niezbędne 

do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym: 

- gdy musimy udzielić pomocy i udokumentować wypadki uczniów, udzielamy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej lub realizujemy proces nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

-   przekonań religijnych, jeżeli deklarują Państwo uczestnictwo dziecka w lekcjach religii lub etyki 

 zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych) – wspierając ucznia w rozwoju (np. w ramach przetwarzania – wyczytywanie na 

uroczystościach, umieszczanie na tablicach ogłoszeń -  danych uczniów wyróżnionych za szczególne 

osiągnięcia w nauce) 

 zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

                                                           
1 Krajowe przepisy prawa - ustawa prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z 

dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w 

placówce. 

2 ROZPORZĄDZENIE 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)  
3
 Szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, przetwarzamy na podstawie: 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach, 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołąch 
publicznych, 

 Rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach, 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.  



 umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych) 

5. Zakres pozyskiwanych i przetwarzanych danych obejmuje głównie dane identyfikacyjne oraz dane 

kontaktowe niezbędne do przyjęcia dziecka do szkoły oraz kontaktu z rodzicem i/lub jego opiekunem 

prawnym - tj.: rok urodzenia dziecka, imię i nazwisko dzieci i ich rodziców opiekunów), PESEL (rodzica / 

opiekuna), jego adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail). Przetwarzamy również dane osobowe 

w postaci wizerunków naszych uczestników związanych z ich aktywnością prowadzoną przez szkołę 

(np. zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez naszą placówkę) oraz wizerunku osób i obrazu 

pojazdów nagranych za pomocą rejestratorów monitoringu wizyjnego.  

 

6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, ponieważ 

korzystamy z ich usług przy ich przetwarzaniu danych osobowych, tj.: 

o VULCAN  - cok@vulcan.edu.pl, tel. 71 757 29 29 

o Inni niezależni odbiorcy – np. pielęgniarka szkolna, ubezpieczyciel, firma  obsługująca nasz 

system informatyczny. 

o Podmioty upoważnione do otrzymywania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa: 

np. Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

(Delegatura w Zielonej Górze), Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej w ramach Systemu Informacji Oświatowej, CUW w Nowogrodzie Bobrzańskim, 

inne organy kontrolne i instytucje nadzorujące. 

7. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, 

w tym zwłaszcza przez okres uczęszczania dziecka do szkoły i okresy wynikające z przepisów prawa, 

które nakazują przechowywanie danych przez określony czas, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.    

8. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem 

ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie, ul. Stawki 2) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

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

dotyczą lub opiekuna prawnego dziecka, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny.   

11. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora dla zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji oraz nie są poddawane profilowaniu. 

12. Dane osobowe nie są przekazywane do międzynarodowych organizacji i państw trzecich. 

13. Zgodnie z obowiązującym prawem Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim NIE 

PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci 

lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkach, a 

następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej 

osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody 

rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka. 


