
SZKOŁA PODSTAWOWA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w RYMANIU

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
ADMINISTRATORA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
ORAZ W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH Z INNEGO ŹRÓDŁA NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE

DOTYCZĄ – PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI (UCZNIÓW) I ICH RODZICOW (OPIEKUNÓW
PRAWNYCH) W CZASIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej
RODO, informuję, że:

1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  SZKOŁA  PODSTAWOWA  im.  TADEUSZA
KOŚCIUSZKI w RYMANIU, ul. Szkolna 2, 78-125 Rymań, e-mail: rymangm@interia.pl, tel. +48 94 35 83
220, w imieniu, której działa Dyrektor Szkoły, zwana dalej Administratorem; 
2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Dariusz Florek, adres poczty elektronicznej e-
mail: iod@ordonotitia.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Szkole na podstawie art. 6 ust. 1
lit.  c)  RODO,  tj.  obsługi  przez  administratora  uczniów  i  rodziców  uczniów  (opiekunów
prawnych) w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa oświatowego
związanego z organizacją obowiązku szkolnego;

b) realizacji  i  wypełniania  obowiązków  i  wykonywania  szczególnych  praw  przez  Szkołę  w
stosunku  do  dzieci  w  zakresie  wypełniania  obowiązku  wynikającego  z  przepisów  prawa
oświatowego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, jw.;

c) realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Szkole na podstawie art. 6 ust. 1
lit.  c)  RODO  oraz  jest  niezbędne  do  wykonywania  zadania  realizowanego  w  interesie
publicznym na podstawie art. 6 ust.  1 lit. e) RODO, tj. obsługi przez administratora dzieci
(uczniów)  i  ich  rodziców  (opiekunów  prawnych)  w  zakresie  wypełnienia  obowiązku
wynikającego z przepisów prawa oświatowego w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca
2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19  oraz  rozporządzeń
zmieniających związanego z organizacją obowiązku szkolnego i prowadzenia kształcenia na
odległość;

d) przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą
osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, m.in. w
celu udziału osób, dorosłych i uczniów, których dane dotyczą w realizacji imprez, konkursów i
zajęć  organizowanych  w  Szkole,  w  których  udział  osób,  których  dane  dotyczą  jest
dobrowolny, w celu upowszechniania wizerunku tych osób w informacjach na temat tych
imprez;

e) niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z
art.  89  ust.  1  RODO,  na  podstawie  prawa  Unii  lub  państwa  członkowskiego,  które  są
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proporcjonalne  do  wyznaczonego  celu,  nie  naruszają  istoty  prawa,  do  ochrony  danych
osobowych  i  przewidują  odpowiednie,  konkretne  środki  ochrony  praw  podstawowych  i
interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art.  9 ust.  2 lit.  j)  RODO, np. w celu
realizacji  obowiązku  wynikającego  z  przepisów  dotyczących  obowiązków  archiwalnych  i
statystycznych.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

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) organy władzy publicznej i podmioty współpracujące w zakresie realizacji zadań statutowych
Szkoły oraz w celu promocji jego działalności statutowej w mediach, w tym internetowych,
nie będących pod zarządem Szkoły; 

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą, przetwarzają
dane osobowe, dla których administratorem danych jest Szkoła,  w imieniu którego działa
Dyrektor Szkoły, w przypadku dzieci i rodziców dzieci (opiekunów prawnych): z podmiotami
świadczącymi usługi umożliwiające i ułatwiające elektroniczną i informatyczną obsługę zadań
Szkoły, wynikających z przepisów prawa oraz obowiązków statystycznych;

d) osoby  fizyczne,  które  uczestniczą  w imprezach  organizowanych  przez  Szkołę,  w  mediach
lokalnych,  regionalnych  i  ogólnokrajowych  –  przekazywanych  tam  na  podstawie  prawa
prasowego.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  i  dane  osobowe  Pani/Pana  dzieci  w  postaci  wizerunku,  danych
identyfikacyjnych i danych kontaktowych mogą być przekazywane do państwa trzeciego - Stanów
Zjednoczonych Ameryki/organizacji międzynarodowej w ramach korzystania przez Szkołę z usług
serwisów społecznościowych, przestrzeni dyskowej w chmurze informatycznej i zawartego w nich
oprogramowania  i  systemów  informatycznych  tj.  poczta  elektroniczna,  Discord,  You  Tube,
Messenger, Facebook następujących firm: Discord, Google i Facebook na podstawie:
1. na podstawie zgody, wyrażonej w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny jako

okazanie  woli  w  formie  oświadczenia  lub  wyraźnego  działania  potwierdzającego,
przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych na ww. profilach społecznościowych, 

2. zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej  administratorowi,  w  celach  związanego  z  organizacją  obowiązku  szkolnego  i
prowadzenia kształcenia na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób, których dane
dotyczą, w tym dzieci; 

3. na podstawie decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony: Decyzja
w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA przyjęta w dniu 12 lipca 2016 r.,  z dniem rozpoczęcia
obowiązywania od 1 sierpnia 2016 r. 

Może Pan / Pani uzyskać kopię danych osobowych oraz kopię danych osobowych Pana/Pani dzieci,
zawartych  na  Profilach  wymienionych  Firm  przekazywanych  do  państwa  trzeciego zgodnie  z
opisanymi Zasadami dotyczącymi danych serwisów: Discord, Google i Facebook lub bezpośrednio po
zalogowaniu się do serwisów i profili społecznościowych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną lub
wewnętrznymi  regulacjami  administratora,  a  po  tym  okresie  przez  czas  oraz  w  zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

b) do czasu zakończenia rekrutacji;

c) do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu i rozliczenia tego konkursu;



d) do czasu zakończenia rozliczeń statystycznych i budżetowych.

7)  posiada  Pani/Pan  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,  którego dokonano na  podstawie  zgody  przed jej  cofnięciem,  a  nie  na  podstawie
przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan,  iż  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO), w następujący sposób:

 Listownie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 Telefonicznie: (22) 531 03 00;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: 

a) wymogiem dobrowolnym, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody pozyskanej od osoby lub opiekuna prawnego osoby, której dane dotyczą w myśl art. 6
ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a);

b) wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa
w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b), j). 

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może
być  naruszenie  przepisów  prawa,  odmowa  ze  strony  Szkoły  uczestnictwa  w  organizowanej
imprezie, zajęciach itp., odmowa zawarcia umowy.

10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane  podejmowanie  decyzji  będzie  odbywało  się  na  zasadach działań
statystycznych, niezbędnych do opisu statystycznego zbioru uczniów Szkoły lub rodziców uczniów
(opiekunów  prawnych).  Konsekwencją  takiego  przetwarzania  będzie  przygotowanie  statystyk  do
sprawozdań podsumowujących działalność Szkoły w roku sprawozdawczym. Dane przetwarzane w
procesach  automatycznych  nie  podlegają  identyfikacji  i  nie  są  wykorzystywane  w  celach
marketingowych Szkoły. 

Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuję, że:

11) W związku z gromadzeniem Pani / Pana danych z innego źródła niż od osoby, której dane
dotyczą, informuję, że administrator gromadzi Pani / Pana dane osobowe zwykłe. 

12) Źródłem danych  zwykłych, gromadzonych nie od osób, których dane dotyczą są podmioty,
w tym publiczne,  współpracujące  ze  Szkołą  (sądy,  szkoły,  przedszkola,  poradnie,  OPS,  fundacje  i
stowarzyszenia,  samorządy  terenowe  itp.)  na  podstawie  przepisów  prawa,  umów  i  porozumień
przekazują  dane  osobowe,  których  są  administratorami,  w zakresie  i  w  celu  realizacji  zadań,  do
których  są  zobligowani  przepisami  prawa,  umowami  lub  porozumieniami  o  współpracy,  osoby
fizyczne, spokrewnione z osobą, której dane dotyczą.
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