Załącznik nr 11
do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
w Szkole Podstawowej
w Cieszewie

Klauzula informacyjna
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej
w Cieszewie
Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. Urz.
UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000), informujmy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Miry
Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować
z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem
poczty elektronicznej: sp_cieszewo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora: Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie,
Cieszewo 14, 09 -210 Drobin
3. Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Szkoły i nie są
udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Zgoda na przetwarzanie
danych została wyrażona w czasie zapisania dziecka do szkoły. Dane osobowe dziecka
i jego opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku
o przyjęcie dziecka do szkoły. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem
koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki.
4. Danymi osobowymi przetwarzanymi w Szkole Podstawowej w Cieszewie są:
- dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres
zamieszkania i zameldowania, itp.,
- informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni
psychologiczno- pedagogicznych),
- dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres
zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej,
- informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć
organizowanych przez Szkołę Podstawową w Cieszewie,
- informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia,
- informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju,
- informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych
wydarzeniach,
- wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej

i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń – Zgoda wyrażona przez
rodziców, opiekunów prawnych ucznia.
5. Dane osobowe uczniów przekazywane są na podstawie przepisów określonych
w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych. Odbiorcami
danych osobowych są m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji
Oświatowej, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
Organ prowadzący – Miasto i Gmina Drobin, MGOPS w Drobinie, ubezpieczyciel na
podstawie wniosku zgłoszenia szkody, inne podmioty na wniosek np. Sądu. Pewne
dane mogą być przekazywane innym podmiotom po zawarciu przez
Szkołę Podstawową im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Szkołę Podstawową im. Miry
Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie przez okres niezbędny do realizacji celów
wynikających z pkt 3 w edukacji oraz z obowiązków wynikających z Ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dla celów
archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane
do momentu wycofania zgody.
7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę Podstawową
im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie ma prawo :
- dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania informacji czy i które
dane są przetwarzane,
- poprawienia lub sprostowania danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza
postanowienia RODO,
8. Żadne dane będące w dyspozycji Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej –
Sygietyńskiej w Cieszewie nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.

