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Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach 

58-160 Świebodzice,  ul. Ciernie 30 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU  

DANYCH OSOBOWYCH 

DZIECI, UCZNIÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach 

 

Na podstawie 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 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych uczniów szkoły (w tym ich rodziców/opiekunów 

prawnych), jest Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach, 

58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 30 (dalej Administrator, Szkoła); nr telefonu do kontaktu:  

+48 /74/ 666 96 35; adres mailowy: sp6ciernie@wp.pl. 
 

2. Osobą reprezentującą i działającą w imieniu Administratora jest Dyrektor szkoły,  

mgr Magdalena STĄPOR, nr telefonu do kontaktu: +48 /74/ 666 96 35; adres mailowy: 

sp6ciernie@wp.pl. 
 

3. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w szkole pełni – Ludwik Musz:  

nr telefonu do kontaktu: +48 /74/ 666 96 35; adres mailowy: sp6ciernie@wp.pl. 
 

4. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania danych 

uczniów szkoły oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, w tym realizacji ich praw. 
 

5. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są w celach: 

1) niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego (ustawowego) wynikającego  

z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zakresie realizacji funkcji 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły tj.; 

a) dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres 

zamieszkania i zameldowania, 

b) informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznych rozumiane jako dane szczególne /wrażliwe/); 

c) dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres 

zamieszkania, adres do kontaktu, nr telefonów, adres poczty elektronicznej obojga 

rodziców/opiekunów prawnych, 

d) informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę takich jak: organizacja wypoczynku, turystyki itp., 

e) informacje na temat sytuacji wychowawczej ucznia, 

f) informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, wynikach 

edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu czy jego rozwoju, 

g) informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych 

wydarzeniach w których uczestniczy dziecko, 

2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, ochrony mienia  

i zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę, 

poprzez zastosowanie środków organizacyjnych oraz technicznych umożliwiających 

rejestrację obrazu (Administrator prowadzi tylko monitoring wizyjny otoczenia budynku 

szkoły bez rejestracji głosu) - zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe; 

3) realizacja celów związanych z promocją działań Szkoły poprzez udostępnianie na stronie 

internetowej Szkoły informacji o sukcesach uczniów, wydarzeniach, przedsięwzięciach,  

w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także 

wizerunków uczniów – tylko w przypadkach, gdy rodzice/opiekunowie prawni wyrazili 

zgodę na taką formę przetwarzania. 
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58-160 Świebodzice,  ul. Ciernie 30 

6. W innych przypadkach, dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody rodziców/opiekunów prawnych uczniów tylko w zakresie i celu określonym 

w treści zgody. 
 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych  

w ust. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych: 

1) organom władzy państwowej i samorządowej (Urząd Miasta Świebodzice reprezentowany 

przez Burmistrza Miasta Świebodzice jako organ prowadzący szkołę) w zakresie 

wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań statutowych Administratora danych 

np. do Systemu Informacji Oświatowej (art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o Systemie Informacji Oświatowej), 

2) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  

z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

3) podmiotom prawnym na tylko podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (e-dziennik: Librus Synergia Sp. z.o.o; 40-153 Katowice; ul. Korfantego 193, 

tel. 32 350 85; librus@librus.pl). 
 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane innym poza wymienionym w ust. 5, pkt. 3 

współadministratorom oraz nie będą transferowane do kraju trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 
 

9. Dane osobowe będą przechowywane w Szkole przez okres niezbędny do realizacji celów  

o którym mowa w ust. 3, a po tym czasie przechowywane przez okres o którym mowa w ust. 8 

oraz w zakresie wymaganym przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
 

10. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt (Instrukcja w sprawie organizacji i działania składnicy akt w Publicznej Szkole 

Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach; Instrukcja 

kancelaryjna w Publicznej Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza  

w Świebodzicach), zatwierdzonym przez Dyrektora Państwowego Archiwum we Wrocławiu 

(oba dokumenty dostępne w Sekretariacie szkoły). 
 

11. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa  

dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. 
 

12. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

13. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

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 ze zm., 

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego  

oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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1. Prawo do informacji i kopii danych 

(kliknij aby dowiedzieć się więcej) 

Wniosek 

 

2. Prawo do zmiany, sprostowania danych 

(kliknij aby dowiedzieć się więcej) 

Wniosek 

 

3. Prawo do bycia zapomnianym 

(kliknij aby dowiedzieć się więcej) 

Wniosek 

 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

(kliknij aby dowiedzieć się więcej) 

Wniosek 

 

5. Prawo do przenoszenia danych 

(kliknij aby dowiedzieć się więcej) 

Wniosek 

 

6. Prawo do sprzeciwu 

(kliknij aby dowiedzieć się więcej) 

Wniosek 

 

7. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 
(kliknij aby dowiedzieć się więcej) 

Wniosek 
 

8. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego 

(kliknij aby dowiedzieć się więcej) 

 

 

 

 

 

MOJE PRAWA 
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../_0_Wnioski_indywidulnie_RODO/_3_SPI_WNIOSEK_Usuniecie_Byc_zapomnianym_ver_1_20200901.docx
../_0_Wnioski_indywidulnie_RODO/_3_SPI_WNIOSEK_Usuniecie_Byc_zapomnianym_ver_1_20200901.docx
../_0_Wnioski_indywidulnie_RODO/_4_SPI_WNIOSEK_Ograniczenie_ver_1_20200901.docx
../_0_Wnioski_indywidulnie_RODO/_4_SPI_WNIOSEK_Ograniczenie_ver_1_20200901.docx
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Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach 

58-160 Świebodzice,  ul. Ciernie 30 

PRAWO DO INFORMACJI I KOPII DANYCH 
 

 

Osoba, która chce się dowiedzieć, czy Administrator przetwarza dane na jej temat, 

może zwrócić się do Administratora o udzielenie informacji. Tego rodzaju wniosek nie 

wymaga uzasadnienia. Przepisy nie precyzują formy, w jakiej wniosek powinien być złożony, 

dlatego wniosek może przybrać formę dowolną; może to być wniosek pisemny, elektroniczny 

bądź zapytanie ustne. Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji tożsamości osoby 

składającej wniosek by upewnić się że dane zostaną przekazane właściwej osobie. 

 

Wydanie kopii przetwarzanych danych wnioskującej osobie jest nieodpłatne gdy jest 

to pierwszy wniosek, za kolejne kopie możliwa jest opłata. 

 

Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, powinien 

udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku  

z żądaniem. 

W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, 

Administrator termin ten możne przedłużyć o kolejne dwa miesiące.  

W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje osobę, której dane 

dotyczą, o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia. 

 

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w 

tym zakresie. 

 

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. 

 

Więcej: www.uodo.gov.pl 

 

Powrót 

 

 

http://www.uodo.gov.pl/
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PRAWO DO ZMIANY, SPROSTOWANIA DANYCH 
 

 

Osoba której dane dotyczą, ma prawo do żądania dokonania korekty bądź usunięcia jej 

danych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. 

Unijne rozporządzenie o ochronie danych nakłada na Administratora obowiązek zapewnienia 

prawidłowości danych.  

 

Dane osobowe powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć 

wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich 

przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. W przypadku rozbieżności 

między stanem faktycznym, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od 

Administratora sprostowania przetwarzanych danych, a w przypadku gdy dane są 

niekompletne, prawo do ich uzupełnienia. Ciężar wykazania nieprawidłowości spoczywa na 

osobie, której dane dotyczą. 

 

Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, powinien 

udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku  

z żądaniem. 

W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, 

Administrator termin ten możne przedłużyć o kolejne dwa miesiące.  

W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje osobę, której dane 

dotyczą, o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia. 

 

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie  

w tym zakresie. 

 

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO 

 

Więcej: www.uodo.gov.pl 

 

Powrót 

 

 

http://www.uodo.gov.pl/
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PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM 
 

 

W określonych przypadkach osoba, której dane dotyczą, ma uprawnienie do żądania od 

Administratora usunięcia danych jej dotyczących. Uprawnienie to, określane także mianem 

„prawa do bycia zapomnianym”. 

 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą: 

1) stwierdzi, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

inny sposób przetwarzane, 

2) cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania, 

3) wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, 

4) stwierdzi, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

5) stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego, któremu podlega administrator, 

6) stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług 

społeczeństwa informacyjnego to może zwrócić się do Administratora z żądaniem 

usunięcia danych. Ciężar dowodu (wykazania nieprawidłowości, nielegalności 

przetwarzania bądź zbędności danych) ciąży na osobie, której dane dotyczą. 

 

Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, powinien 

udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku  

z żądaniem. 

W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, 

Administrator termin ten możne przedłużyć o kolejne dwa miesiące.  

W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje osobę, której dane 

dotyczą, o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia. 

 

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym 

zakresie. 

 

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO 

 

Więcej: www.uodo.gov.pl 

 

Powrót 

 

 

http://www.uodo.gov.pl/
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PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA 
 

 

Przepisy RODO przewidują uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do żądania  

od Administratora ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, 

kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do Administratora z żądaniem 

ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić 

prawidłowość tych danych. 

 

Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, powinien 

udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku  

z żądaniem. 

W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, 

Administrator termin ten możne przedłużyć o kolejne dwa miesiące.  

W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje osobę, której dane 

dotyczą, o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia. 

 

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym 

zakresie. 

 

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. 

 

Więcej: www.uodo.gov.pl 

 

Powrót 

 

 

 

http://www.uodo.gov.pl/
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PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH 
 

 

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Administratora z wnioskiem  

o przeniesienie danych osobowych, jeżeli zamierza zmienić dostawcę usług. 

 

Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności, które są 

wykonywane w ramach procesów przetwarzania, realizowane są przez systemy 

informatyczne lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację (wykonywanie czynności 

przez maszynę samoczynnie, bez każdorazowego działania człowieka).  

 

Dla możności skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga 

łącznego spełnienia przesłanek dotyczących: 

1) podstawy przetwarzania (zgoda lub umowa) oraz  

2) sposobu przetwarzania (zautomatyzowany). 

 

Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, powinien 

udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku  

z żądaniem.  

W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, 

Administrator termin ten możne przedłużyć o kolejne dwa miesiące  

 

W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane 

dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. 

 

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie  

w tym zakresie. 

 

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO 
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PRAWO DO SPRZECIWU 
 

 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych na swój temat, 

może wnieść do Administratora sprzeciw. Sprzeciw nie przysługuje jednak w przypadku, gdy 

osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli osoba nie chce, aby Administrator dalej 

przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę (choć skutek może być taki sam, to z punktu 

widzenia prawnego sprzeciw i odwołanie zgody to konstrukcje odmienne).  

 

Sprzeciw nie przysługuje również w przypadku, gdy: 

1) podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy  

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub 

2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub 

3) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). 

 

Administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania 

żądania, powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych  

w związku z żądaniem. 

W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, 

Administrator termin ten możne przedłużyć o kolejne dwa miesiące  

 

W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje osobę, której dane 

dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. 

 

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym 

zakresie. 

 

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. 
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PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, 

zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie. (art. 7 ust. 3 

RODO. 

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na ważność czynności 

dokonanych po uzyskaniu zgody, a przed jej odwołaniem. 

 

Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, powinien 

udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku  

z żądaniem. 

 

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. 

 

 

Więcej: www.uodo.gov.pl 
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INFORMACJE O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO 

ORGANU NADZORCZEGO 
 

 

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem 

każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,  

w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy 

lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczące narusza rozporządzenie RODO. 

 

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach  

i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka 

ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO. 

 

Każda osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy 

RODO. 

 

Więcej: www.uodo.gov.pl 

 

Powrót 

 

http://www.uodo.gov.pl/

