
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 ora uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwanym dalej Rozporządzenie RODO) informuję: 

 

1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych przez Szkołę Podstawową w Rokitnie jest Dyrektor 

Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Rokitnie z siedzibą Rokitno 57 A, 21-504 Rokitno  

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.                   

e-mail: inspektor@zs-rokitno.pl 

3. Dane osobowe  przetwarzane są w celu  realizacji zadań i obowiązków  nałożonych na Szkolę Podstawowa  

im. Jana Pawła II w Rokitnie  w tym  realizacji obowiązku nauki na podstawie  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe . 

4.Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a, b, c i lit e art.9 ust.2 lit a, b, g  RODO 

-wypełnienie obowiązków prawnych, realizacja umów lub zgoda, której dane dotyczą. 

5.Odbioracmi danych osobowych w posiadaniu których jest  szkoła mogą być wyłącznie podmioty i inne organy 

publiczne , które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. 

6.Dane  osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane w celu archiwizacji  przez okres wymagany  dla danej  kategorii danych 

z obowiązującymi  przepisami prawa. 

8.Osoba, której dane dotyczą  ma prawo dostępu  do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych jeśli zachodzą  przesłanki do tych 

uprawnień i nie są ograniczone przez inne  przepisy prawne.  

9.Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody                       

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  

zgody  przed jej cofnięciem. 

10. Osoba, której dane dotyczą  ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11.W zależności od celu przetwarzania danych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie podanie 

danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarci umowy, 

dobrowolnie wyrażoną zgodą. 

12. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw , konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. 

13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 


