
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Nietkowicach informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Szkoła Podstawowa                  
im. Jana Brzechwy w Nietkowicach, Nietkowice 98, 66-100 Sulechów zwana dalej 
Administratorem, tel. 68 352 21 45, e-mail: spnietkowice@czerwiensk.pl. Administrator prowadzi 
operacje przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować 
we wszystkich dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych poprzez adres email: spnietkowice@czerwiensk.pl, tel. 68 352 21 45.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców są:  

a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze                       
(art. 6 ust.1 lit.c RODO) w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych                                     
i opiekuńczych Szkoły określonych w przepisach prawa takich jak: realizacja procesu nauczania, 
ewidencjonowanie uczniów na potrzeby procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, 
realizacja zajęć dodatkowych, zadań z zakresu BHP, żywienia uczniów, wypożyczania książek                    
z biblioteki szkolnej, realizacji zajęć w świetlicy szkolnej. Przetwarzanie danych osobowych dzieci 
oraz ich rodziców odbywa się zgodnie z przepisami ustawy  o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia                         
25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów                  
tej dokumentacji  (Dz. U.z 2017 r. poz. 1646). Podanie danych osobowych w celu wykonania 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym. Niepodanie 
danych będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań oświatowych wobec ucznia.  

b) art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych                 
w jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym: promowania działalności szkoły oraz 
osiągnięć i umiejętności uczniów na przykład poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie 
wizerunków uczniów utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących, zawarcia grupowej 
umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podanie danych na podstawie 
zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego 
na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań oświatowych placówki.  

c) art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem 
monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz mienia placówki,  

d) art. 9 ust.2 pkt c) RODO – tj. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą jest fizycznie lub prawnie 
niezdolna do wyrażenia zgody.  

4. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie 
internetowej szkoły: www.spnietkowice.edupage.org, gazetek szkolnych, tablicy ogłoszeń 
wewnątrz budynku szkoły w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły                   
i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą na stronie                         
i tablicy ogłoszeń przez 10 lat od daty publikacji, a następnie trwale usuwane.  



5. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 4 przetwarzane                                          
są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  

6. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem                 
w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania 
fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną 
zgodę rodzica (prawnego opiekuna).  

7. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego                                
i zewnętrznego w celu:  

a) zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły,  

b) ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu                               
i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły,  

c) wyjaśnienia sytuacji konfliktowych,  

d) ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży,  

e) zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej,  

f) zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.  

8. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.  

9. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,                    
a następnie automatycznie kasowane przez system.  

10. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione.  

11. Rodzic (prawny opiekun) ucznia posiada prawo dostępu do treści danych oraz prawo                         
ich sprostowana, 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.  

12. Dane osobowe ucznia oraz jego rodzica (prawnego opiekuna) nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

13. Dane osobowe ucznia oraz jego rodzica nie będą przekazywane do państw znajdujących się 
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

14. W sytuacji, gdy rodzic (prawny opiekun) ucznia uzna, że przetwarzanie podanych danych 
osobowych narusza przepisy RODO, posiada on prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa 
do odbioru danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył 
umową przetwarzanie danych.  

Administrator danych osobowych  

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz o prawach, jakie mi przysługują w związku                              
z przetwarzaniem danych osobowych.  

 

Nietkowice dn. ………………………..                                              ……………………………………………………                                                                                                                                                                                                                
podpis osoby składającej oświadczenie  



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH                           
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami 
prawa) przez Administratora danych:  

 Adres e-mail – do umożliwienia kontaktów z rodzicami w celach innych niż dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych.  

 Numer telefonu.  

Oświadczam, że dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą.  

 

 

Nietkowice, dn. ………………………..                                                  …………………………………………………  

 podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZNIA 

 

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie  

 

wizerunku ……………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia)                      
przez Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy zwanej dalej „Szkołą”, w tym w szczególności na 
potrzeby działalności informacyjnej Szkoły prowadzonej za pośrednictwem:  

 gazetki szkolnej,  

 strony internetowej Szkoły,  

 inne (np. gazetka „U Nas” itp.).  

Nietkowice, dn. ………………………..                                                  …………………………………………………  

 podpis osoby składającej oświadczenie  

 


