
Klauzula informacyjna 

 

W związku z zapisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U. UE z 2016 r., L 119, s. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych 

osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu 

ul. Ratuszowa 29 

73-210 Recz 

 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych 

uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona  

i nazwiska, nr PESEL, adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, 

wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku 

ich dziecka. Telefon kontaktowy do administratora 95 765 40 67, e- mail 

sekretariat@zsrecz.pl 

 

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych, 

którym jest Pani Danuta Kucharczyk. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@recz.pl, pod numerem telefonu 95 765-44-61 bądź pocztowo na adres: Inspektor 

Ochrony Danych, Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz. 

Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie  

j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie Prawo 

oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty 

z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań 

dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym 

odbiorcom. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa  

o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN  

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie 

internetowej szkoły i na facebook w celu promocji działań dydaktyczno- wychowawczych 

szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe w takiej formie przechowywane będą  

bezterminowo. 



Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej  

im. Stefana Czarnieckiego w Reczu oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach 

szczególnych.  

Wizerunek i dane osobowe uczniów przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej 

zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, którzy posiadają prawo do: 

 dostępu do treści danych osobowych, 

 żądania ich sprostowania, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 przeniesienia swoich danych do innego administratora, 

 cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD 

lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: sekretariat@zsrecz.pl. 

Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem 

w szkole przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Stefana 

Czarnieckiego w Reczu. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szkole Podstawowej im. 

Stefana Czarnieckiego w Reczu, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub 

umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.  

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub 

dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, 

informowani Państwo będziecie przez pracowników Szkoły Podstawowej w Reczu. 

mailto:sekretariat@zsrecz.pl

