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Szczegółowa informacja dotyczącą przetwarzania1 danych osobowych2 uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) 
uczniów 

 

I. Administrator Danych Osobowych. 

Administratorem danych osobowych ucznio w oraz rodzico w (opiekuno w prawnych) ucznio w jest Szkoła Podstawowa 

nr 2 im. S więtej Jadwigi w S wierklanach 

 
Dane kontaktowe Administratora: 
 

Adres: Ul. 3 Maja 18, 44-266 S wierklany 
Adres poczty 
elektronicznej 

sekretariat@spjadwiga.edu.pl  

II. Inspektor Ochrony Danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sławomira Bilin skiego. Z Inspektorem Ochrony Danych 

moz na się skontaktowac  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komo rkowy (668620696) 

 

III. Cele, kategorie, podstawy prawne oraz termin zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 

1. Administrator przetwarza dane osobowe ucznia oraz rodzico w (prawnych opiekuno w) ucznia przede wszystkim  

w celach wynikających z realizacji obowiązku szkolnego. Dane osobowe ucznia są niezbędne do wystawienia s wia-

dectw, oceny jego wiedzy oraz umiejętnos ci, przeprowadzenia obowiązkowych testo w i egzamino w – w tym zewnętrz-

nych (cele wychowawczo – dydaktyczne), prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji – w tym dziennika 

elektronicznego. Dane rodzico w (prawnych opiekuno w) są niezbędne do kontaktu z nimi. 

Podanie danych o kto rych mowa w przedmiotowym akapicie jest wymogiem ustawowym i jestes  zobowiązany jako 

rodzic (opiekun prawny) do ich podania. 

W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie i w celu okres lonym w ustawach (Rozporzą-

dzeniu3) nie jest on zobowiązany do uzyskania zgody rodzico w (opiekuno w prawnych) ucznia, kto rych to przedmio-

towe dane dotyczą.  

Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, z e 

przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciąz ącego na Administratorze (reali-

zacją zadan  i obowiązko w wynikających z przepiso w prawa os wiatowego i systemu os wiaty, kontakt z rodzicami – 

opiekunami prawnymi). 

2. W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe ucznia lub rodzico w (opiekuno w prawnych) ucznia w in-

nym celu niz  okres lony w ustawie (Rozporządzeniu), wo wczas zobowiązany jest do uzyskania zgody rodzico w (opie-

kuno w prawnych). Przykładowo, obowiązujące przepisy prawa nie dają Administratorowi prawa do wykorzystywania 

danych ucznia (w tym jego wizerunku) w celu prezentowania działan  szkoły, szczego lnych osiągnięc  ucznia (sporto-

wych oraz edukacyjnych), jego działan  na rzecz s rodowiska lokalnego, a takz e szkoły. 

Szczego łowe informacje dotyczącego udzielonych przez ciebie zgo d na przetwarzanie danych osobowych moz esz uzy-

skac  od Administratora lub Inspektora Ochrony Danych. 

                                                 
1 Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach da-

nych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowa-

nie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

2 Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane 

dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczegól-

ności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 

społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

3 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 [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem] 

mailto:sekretariat@spjadwiga.edu.pl
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W szczego lnos ci, Administrator zbiera zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z: 

a) uczestnictwem ucznia w konkursach i olimpiadach; 

b) wykorzystaniem wizerunku ucznia; 

c) uczestnictwem ucznia w zawodach sportowych; 

d) uczestnictwem ucznia w wycieczkach szkolnych, „zielonych szkołach”; 

e) uczestnictwem ucznia w zajęciach pozaszkolnych;  

f) dobrowolnym ubezpieczeniem ucznia; 

g) upowaz nieniem osoby innej niz  rodzic (opiekun prawny) do odbioru ucznia ze szkoły; 

W przypadku wyraz enia przez rodzica (opiekuna prawnego) zgody na przetwarzania danych, Administrator przetwa-

rza te dane na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. 

Wyraz enie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją nie wyraz enia zgody 

jest brak moz liwos ci uczestnictwa ucznia w wydarzeniach, w związku z kto rymi dane osobowe były zbierane lub brak 

moz liwos ci wykorzystania jego wizerunku.  

3. Administrator przetwarza ro wniez  szczego lne kategorie danych osobowych w Rozumieniu art. 9 ust. 1 

Rozporządzenia.  

Administrator przetwarza szczego lne kategoria danych osobowych np. dane dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 
ust. 2 lit. h) Rozporządzenia, to jest ze wzglądu na fakt, iz  przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celo w 
profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami i 
usługami opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii oraz prawa pan stwa członkowskiego. Szczego lne kategorie 
danych zbierane są przykładowo w związku z uczestnictwem ucznia w zawodach sportowych lub wycieczkach 
szkolnych.  

Administrator przetwarza te dane na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody rodzica (opiekuna prawnego) 

– np. w przypadku uczestnictwa ucznia w zawodach sportowych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, 

to jest z uwagi na to, z e przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciąz ącego 

na Administratorze.  

 

4. Administrator nie planuje dalej przetwarzac  danych osobowym ucznio w i/lub rodzico w (opiekuno w prawnych) 

ucznio w w celu innym niz  cel, w kto rym dane osobowe zostały zebrane. 

Okres przetwarzania danych uzalez niony jest od celu w jakim Administrator zabrał dane osobowe. Dane osobowe 

będą przetwarzane przez okres edukacji dziecka oraz po zakon czeniu edukacji dziecka, w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciąz ącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. W przypadku przetwarzania 

danych, na kto re wyraziłes  zgodę, dane te będą przetwarzane, nie dłuz ej niz  do dnia cofnięcia zgody. 

IV. Informacje o kategoriach odbiorców danych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Administrator zobowiązany jest do podania informacji dotyczących odbiorco w lub kategoriach 

odbiorco w, kto rym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.  

Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, kto remu 

Administrator ujawnia dane osobowe ucznia/lub rodzico w (opiekuno w prawnych) ucznia, niezalez nie od tego, czy jest 

stroną trzecią4. 

                                                 
4 Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, 

administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą 

przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub 

inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. 
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Przy czym organy publiczne, kto re mogą otrzymywac  dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z 

prawem Unii lub prawem pan stwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorco w. 

W związku z powyz szym Administrator informuje o następujących kategoriach odbiorco w: 

a) pielęgniarka albo higienistka szkolna, lekarza i lekarza dentysta, sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

uczniem 

b) placo wki medyczne; 

c) podmioty s wiadczące usługi prawne związane z działalnos cią Administratora; 

d) podmioty s wiadczące usługi informatyczne związane z działalnos cią Administratora, w tym usługi hostingowe; 

e) towarzystwa ubezpieczeniowe; 

f) podmioty s wiadczące usługi związane z wycieczkami szkolnymi („zielonymi szkołami) takie jak schroniska, hotele, 

organizatorzy wycieczek; 

g) inne placo wki systemu os wiaty, w zakresie w jakim dane mogą lub muszą byc  im przekazywane w związku z realizacją 

praw lub obowiązko w wynikających z przepiso w prawa os wiatowego; 

h) inne niz  wskazane powyz ej podmioty, kto re na podstawie przepiso w prawa uprawnione są do uzyskiwania od Admi-

nistratora informacji związanych z działalnos cią Administratora, kto re to informacje mogą obejmowac  dane ucznia 

i/lub dane osobowe rodzico w (opiekuno w prawnych) dane osobowe, w tym w szczego lnos ci organy nadzorcze wobec 

Administratora 

Administrator nie zamierza przekazywac  danych osobowych ucznio w i/lub rodzico w (opiekuno w prawnych) ucznio w do 

pan stwa trzeciego (to jest Pan stwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej. 

V. Informacje o zamiarze zautomatyzowanego przetwarzania danych.  

Dane osobowe ucznio w i/lub rodzico w (opiekuno w prawnych) ucznio w nie będą przetwarzane w sposo b zautomatyzowany, 

w tym ro wniez  w formie profilowania. 

VI. Informacje o uprawnieniach. 

1. Masz prawo do z ądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o kto re się zwro -

cisz Administrator moz e pobrac  opłatę w rozsądnej wysokos ci wynikającej z koszto w administracyjnych. 

2. Masz prawo do z ądania od Administratora sprostowania danych osobowych, kto re są nieprawidłowe, w szczego lnos ci 

dlatego z e zostały zebrane z błędami lub dlatego, z e po zebraniu uległy zmianie. Powyz sze prawo obejmuje ro wniez  

uzupełnienie brakujących danych. 

3. Masz prawo do z ądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,  

z tym zastrzez eniem, z e z prawa tego moz esz korzystac  w przypadkach okres lonych w Rozporządzeniu, to jest gdy 

zachodzi jedna z następujących okolicznos ci: 

a. dane osobowe nie są juz  niezbędne do celo w, w kto rych zostały zebrane lub w inny sposo b przetwarzane, w 

szczego lnos ci jes li upłynął juz  okres w kto rym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzac  

Twoje dane; 

b. cofnąłes  zgodę, na kto rej opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy praw-

nej przetwarzania; 

c. wniosłes  sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prze-

twarzania; 

d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e. dane osobowe muszą zostac  usunięte w celu wywiązania się  

z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie pan stwa członkowskiego, kto remu pod-

lega Administrator; 
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Administrator moz e odmo wic  uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o kto rym mowa powyz ej, w 

przypadkach przewidzianych prawem, w szczego lnos ci gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z 

prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa pan stwa członkowskiego, do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen . 

4. Masz prawo do z ądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na warunkach okres lonych 

w Rozporządzeniu, to jest gdy: 

a. kwestionujesz prawidłowos c  danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzic  pra-

widłowos c  tych danych; 

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, z ądając w zamian 

ograniczenia ich wykorzystywania; 

c. Administrator nie potrzebuje juz  danych osobowych do celo w przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen ; 

d. wniosłes  sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po 

stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. 

5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie 

z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwic  się – z przyczyn związanych z Twoją szczego lną sytuacją – przetwa-

rzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia. 

W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno juz  przetwarzac  tych danych osobowych, chyba 

z e wykaz e on istnienie waz nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec intereso w, 

praw i wolnos ci osoby, kto rej dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen .  

6. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodnos c  z 

prawem przetwarzania, kto rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzac  dane osobowe, kto re przetwarza wyłącznie na 

podstawie zgody. Jes li dane osobowe przetwarzane są ro wniez  na innej podstawie niz  ta zgoda, Administrator moz e je 

nadal przetwarzac  na tej innej podstawie – dopo ki ona zachodzi. 

7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego  

z organo w ustanowionych przez poszczego lne pan stwa członkowskie Unii, kto rych zadaniem jest monitorowanie sto-

sowania Rozporządzenia. 

Organem nadzorczym włas ciwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 
 
 

 


