Klauzula informacyjna
Szkoła Podstawowa w Brzezinach 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)
informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Brzezinach, Brzeziny 168,
21-100 Lubartów, tel. 81 855-27-79, e-mail: spbrzeziny@op.pl reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Krystynę Jędryszka.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest P. Edyta Zdunek. Kontakt z Inspektorem
możliwy
jest
pod
numerem
tel.
81 855-27-79 lub adresem e-mail:
idospbrzeziny@gmail.com.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zadań oświatowych przez Szkołę
Podstawową w Brzezinach:
a) dane osobowe kandydatów na ucznia oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, a po przyjęciu
do szkoły dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu wykonania
obowiązków prawnych ciążących na administratorze, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe oraz w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły, a następnie realizacji statutowych
zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.
b) dane osobowe ucznia związane z jego udziałem w konkursach i zawodach organizowanych
w szkole i poza nią będą przetwarzane na podstawie podpisanej zgody, stosownie do art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji konkursów
i zawodów;
c) wizerunek ucznia może być publikowany w formie zdjęć oraz materiałów filmowych w gazetkach
szkolnych, na tablicach informacyjnych w szkole, na stronie internetowej szkoły, na profilach
społecznościowych zarządzanych przez szkołę, jak również w prasie lokalnej na podstawie
podpisanej zgody, stosownie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych w celu promocji osiągnięć ucznia oraz promocji działalności szkoły.
4. Odbiorcami danych osobowych kandydata na ucznia, jego rodziców/opiekunów prawnych,
a następnie danych osobowych ucznia, jego rodziców/opiekunów prawnych na podstawie
przepisów prawa, będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
5. Dane udostępniane przez kandydata, ucznia oraz ich rodziców/opiekunów prawnych nie będą
podlegały profilowaniu.
6. Dane osobowe kandydata na ucznia, jego rodziców/opiekunów prawnych, a następnie dane
osobowe ucznia, jego rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane:
 w zakresie dokumentacji rekrutacyjnej - nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń
ukończy szkołę;
 w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania - 50 lat licząc od początku roku następującego
po roku zakończenia lub przerwania nauki w szkole;
 w zakresie publikacji osiągnięć ucznia - do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu.
1. Kandydat/uczeń oraz jego rodzice/opiekunowie prawni posiadają prawo do żądania
od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje im
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na
zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
7. Kandydatom/uczniom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych przetwarzanych w celach określonych w pkt. 3a jest wymogiem
ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy ww. prawa oświatowego. Podanie danych,
które wymagają pisemnej zgody (pkt. 3b i 3c) jest dobrowolne, a niewyrażenie zgody skutkuje
brakiem publikacji osiągnięć lub wizerunku ucznia.

