
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
(KLAUZULA INFORMACYJNA- RODO) 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach, ul. Wybickiego 
33, 83-050 Kolbudy; tel. 58 326 41 10, e-mail: sekretariat@spkolbudy.edu.pl 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych - e-mail: inspektor.odo@gmail.com 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Szkole (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w 
szczególności w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Jeżeli 
w celu wykonywania przez Szkołę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, konieczne 
będzie przetwarzanie szczególnych kategorii danych, w szczególności danych dotyczących stanu zdrowia 
dziecka, pomocy pedagogicznej itp. - dane te będą przetwarzane na podstawie ważnego interesu 
publicznego (art. 9 ust. 2 lit. g RODO). 

4. Dane osobowe. dziecka będą przetwarzane w celu realizacji zadań w interesie publicznym, edukacji 
społecznej, wyrabianiu właściwych postaw, zachowań, poprzez np. wyczytywanie imion i nazwisk uczniów 
wyróżnionych na apelach szkolnych, wywieszanie prac wyróżnionych uczniów na tablicach na terenie 
Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

5. W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego związanego z wystąpieniem 
koronawirusa SARS-CoV-2 dane dotyczące zdrowia takie jak np. pomiar temperatury, będą przetwarzane 
w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, ze względów związanych z interesem publicznym w 
dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. i RODO), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi 
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej wydanymi na 
podstawie przepisów brawa. 

6. W przypadku jeśli rodzic/opiekun prawny wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci 
imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka, w celu publikacji na stronie internetowej Szkoły, profilu 
Facebook Szkoły oraz w materiałach promocyjnych Szkoły. Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a RODO. 

7. Dane osobowe w postaci wizerunku i imienia i nazwiska opublikowanego na portalu społecznościowym 
Facebook będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w 
związku z miejscem działalności firmy Facebook. 

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 
podmioty świadczące dla Szkoły usługi informatyczne, doradcze, itp. na podstawie stosownych umów. 

9. Dane osobowe przetwarzane w celach realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa. Dane przetwarzane na podstawie zgody 
będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 

10. Osoba, której dane dotyczą, oraz rodzic/opiekun prawny w przypadku danych dziecka, ma prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 wycofania zgody w zakresie w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem, 

 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

11. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa (tj. Imię i nazwisko, PESEL, adres 
zamieszkania ucznia oraz imiona i nazwiska, rodziców/opiekunów prawnych ucznia oraz ich adresy poczty 
elektronicznej i numery telefonów o ile je posiadają) jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwi 
realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Podanie pozostałych danych osobowych 
jest dobrowolne. 

12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.



 


