
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

I ZASAD ICH PRZETWARZANIA 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 swo-

bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza 

„Bora” Komorowskiego w Grudziądzu przy ul. Mikołaja z Ryńska 6.  

2. Dane do kontaktu: 

a) nr telefonu: 56 46 226 57; 

b) listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 8 w Grudziądzu, ul. Mikołaja z Ryńska 6,                   

86-300 Grudziądz; 

c) e-mail: sekretariat@sp8.grudziadz.pl. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie p. Małgorzaty Smelkowskiej. 

4. Dane do kontaktu:  

a) nr telefonu: 56 45 10 360 lub 361; 

b) e-mail: m.smelkowska@um.grudziadz.pl. 

5. Dane osobowe dziecka i rodzica/opiekuna, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą          

w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz w celach 

marketingowych, prowadzenia strony internetowej i serwisu internetowego (media wewnętrzne) 

Administratora, w celu promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność Administratora, w celu two-

rzenia broszur reklamowo-informacyjnych, w celu tworzenia kronik, w celu przygotowania stosow-

nych legitymacji w celu prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, w celu udziału i publi-

kacji informacji o konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.  

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-

wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-

nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-

nie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szcze-

gólności Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z dnia        

7 września 1991 r. o Systemie Oświaty wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 15 kwietnia    

2011 r. o systemie informacji oświatowej wraz z aktami wykonawczymi. 

7. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informa-

tycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez 

podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szcze-

gólności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, 

innym jednostkom gminnym, powiatowym, oświatowym.  

8. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statuto-

wych szkoły. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym 

zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez                      
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Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych 

w art. 6 i 9 RODO.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do:  

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych            

o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przekazania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

 wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych 

przypadkach, w tym profilowania;  

 przenoszenia danych osobowych;  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profi-

lowaniu.  

11. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.  

13. Szkoła objęta jest monitoringiem. Wchodząc na jej teren wyraża Pani/Pan zgodę na rejestrowanie 

swojego wizerunku. Nagranie wykorzystywane będzie w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.  

 


