
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH. 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor
Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  Powstańców  Śląskich  w  Mikołowie,  
ul.  Konstytucji  3  Maja  20,  43-190  Mikołów  zwany  dalej  administratorem. 
Telefon kontaktowy do administratora  32-226-23-38, mail sekretariat@sp1.mikolow.eu

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

 pod adresem poczty elektronicznej: iod@sp1.mikolow.eu

 pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  zadań  dydaktycznych,
wychowawczych  i  opiekuńczych  w  związku  z  obowiązkiem  kontroli  spełniania
obowiązku szkolnego wynikającym z art.  41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe  
(Dz. U. z 2017 r.,  poz. 59 z późn. zm) i a 6 ust.  1 lit.  c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawą przetwarzania
danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty ,
ustawa  o  systemie  informacji  oświatowej,  rozporządzenie  MEN  w  sprawie  sposobu
prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji  przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,  
gół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  i  jest  obowiązkowe  ze
względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do  ich  przetwarzania  na  podstawie  przepisów  prawa.  Dane  osobowe  nie  będą
przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO 
DANYCH .

Na zasadach określonych przepisami RODO posiadacie Państwo prawo dostępu do treści
swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  (jeżeli
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przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

6. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody,
zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego
wyrażenia, do cofnięcia zgody.

 Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu
jej wycofania

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje  Państwu  prawo  wniesienia  skargi  do  GIODO,  gdy  uznają  Państwo,
iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
a. ustawowym,
b. umownym,
c. warunkiem  zawarcia  umowy,  do  których  podania  będzie  Pani/Pan

zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich

danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda
Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane. 

10. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres nauki
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie oraz po tym czasie
przez okres wskazany w przepisach szczególnych. 


