KLAUZULA INFORMACYJNA
dla Rodziców/Opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w
Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń.
2.W Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu wyznaczony został Inspektor
Ochrony Danych, PROMYK CONSULTO: Paweł Pogorzelski, mail: pawelzawady@wp.pl lub
pisemnie na adres szkoły.
3. Dane osobowe Pani/Pana i dziecka przetwarzane będą w celach: przeprowadzenie rekrutacji do
szkoły podstawowej, dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej szkoły oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przygotowanie świadectw,
organizowanie dla uczniów krajoznawstwa, turystyki, konkursów i projektów, wydawanie kart
rowerowych i motorowerowych, prowadzenie rejestru wydanych legitymacji szkolnych,
przeprowadzenie postępowania powypadkowego.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi obowiązek prawny administratora,
m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 966). W zakresie
konkursów, projektów i wycieczek podstawą prawną jest wyrażenie zgody.
5. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa i
podmiotom świadczące usługi: 1) księgowe (Centrum Usług Wspólnych w Zbąszyniu, ul. Por.
Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń); 2) informatyczne – w tym dostarczające oprogramowanie (w
szczególności e-dziennik); 3) prawne.
6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej) lub
organizacji międzynarodowej.
8. W razie przyjęcia dziecka do szkoły dane osobowe przechowywane będą przez okres nauki w
szkole. W razie nieprzyjęcia dziecka do szkoły dane osobowe przechowywane będą przez rok
(chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem).
9. Podanie danych jest dobrowolne, a zakres wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych
skutkować może nieprzyjęciem dziecka do szkoły. Po przyjęciu do szkoły podanie wymaganych
prawem danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkować
może utrudnieniem kontaktu (w przypadku danych kontaktowych), niezrealizowaniem zadań
edukacyjnych albo pomocowych (w przypadku pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
niezapewnieniem dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania lub metod opiekuńczowychowawczych (w przypadku danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju
psychofizycznym dziecka) lub uchybieniem przepisom prawa. W ramach organizowania
krajoznawstwa i turystyki oraz konkursów i projektów podanie danych jest dobrowolne a
niepodanie danych skutkować może nieuczestniczeniem. W ramach wydawania kart rowerowych
niepodanie danych skutkować może nieotrzymaniem uprawnienia.
10. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania: 1) potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane
osobowe, 2) dostępu do danych, 3) informacji o przetwarzaniu danych (poza wymienionymi niżej:
jakie dane są przetwarzane i informacje o ich źródle, 4) kopii danych.
11. Ma Pani/Pan prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych i ich
uzupełnienia.
12. Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (tj. oznaczenia
przechowywanych danych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania) – w przypadku
określonych w art.18 RODO.
13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce jest to Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Wobec danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do: 1) zmiany
zakresu wyrażonej zgody oraz do jej wycofania (wycofanie zgody nie wypływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), 2)
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otrzymania dostarczonych przez siebie danych osobowych w powszechnie używanej formie
elektronicznej, oraz ma prawo żądania przesłania danych innemu podmiotowi bez przeszkód ze
strony administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
15. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Szczegółowe informacje o pozyskiwaniu danych z innych źródeł niż Pani/Pan:
16. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tj.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1900), szkoły i placówki oświatowe mogą pozyskiwać następujące dane
ucznia: 1) w związku z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej: a) z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych systemu
informacji oświatowej (,,SIO”); drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia,
obywatelstwo, b) z bazy danych SIO – miejscowość, w której uczeń mieszka, a w przypadku
ucznia będącego obywatelem polskim – także kraj pochodzenia: 2) z bazy danych SIO: w zakresie
zapewnienia kontynuacji nauczania języka obcego – informację o języku obcym, którego uczeń
uczył się na poprzednim etapie edukacyjnym. Administratorem bazy danych SIO jest minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania, który może przekazywać dane podmiotom
uprawnionym na podstawie ustawy o systemie informacji oświatowej.
17. Zgodnie z art.150 ust. 8-10 ustawy Prawo oświatowe, w celu potwierdzenia okoliczności
zawartych w oświadczeniach załączanych do wniosku, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z
urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach
zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o
samotnym wychowaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego
przez wójta (burmistrza, prezydenta, miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu
środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o
którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa o wychowaniu dzieci (Dz. U.
z 2018 r. poz. 213, ze zm.). Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są
obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w
oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje. Do prowadzenia ww. spraw, wójt (burmistrz,
prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić
kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną
osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki
organizacyjnej gminy.

Zgoda Rodziców/Opiekunów prawnych poświadczona czytelnym podpisem:
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