
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  
IM. JANA BRZECHWY W DOPIEWIE 

 

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – RODO), Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana 
Brzechwy w Dopiewie informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych 
opiekunów) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie, 
ul. Bukowska 13, tel. 61 8148 356; 61 8148 352 email: spdop@poczta.onet.pl    
lub sekretariat@zspdopiewo.pl; gim1dopiewo@wp.pl  reprezentowany przez 
Dyrektora Violettę Czerniak;  
 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Administratora pełni Pan 
Sebastian Łabowski, dostępny  pod adresem e-mail:  inspektor@bezpieczne-
dane.eu 

 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców (prawnych 
opiekunów) jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 
2017 r. poz.2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 
2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 
sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1646). 
 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, a dane te będą przechowywane nie dłużej niż 
jest to niezbędne do realizacji tych celów. 
 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, 
które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 
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6. Dane osobowe dzieci związane z ich stanem zdrowia, w związku z ich 

funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych 
ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, 
psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są za wyraźną zgodą rodziców 
(prawnych opiekunów). 
 

 
7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i danych 
osobowych Pani/Pana dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator 
nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania. 
 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


