
Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Reszlu: 
− Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej 
− Przedszkola Samorządowego 

ul. Marii Konopnickiej 2, ul. Bolesława chrobrego 5A,  11-440 Reszel 
 
Na podstawie: 
art. 12, 13 i 14 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)- dalej 
RODO. 

Informujemy że: 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych (dalej ADO) jest Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w 

Reszlu, z siedzibą w 11-440 Reszel, ul. M. Konopnickiej 2, B. Chrobrego 5A , tel.: +48 89 755 01 96, e-mail: 
sekretariatsp3@vp.pl 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw z tego wynikających, może 
Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dalej IOD), za pomocą: poczty 
elektronicznej na adres: iod@gminareszel.pl; telefonicznie pod nr telefonu: 782 348 222 ; lub pisemnie na 
adres: ul. Konopnickiej 2, 11-440 Reszel. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku realizacją zadań 
statutowych, wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze 
zm.), Ustawy z dnia 7  września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), Rozporządzenia 
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 2017r., poz. 1646), a także w związku z przepisami wewnętrznymi 
ADO.W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w 
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być również przekazywane 
podmiotom trzecim przetwarzającym je na zlecenie ADO oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów  prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym 
podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania; 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w ADO Instrukcji Kancelaryjnej 
oraz wynikający z przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku, o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.), 

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych; 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 
c) żądania usunięcia danych, gdy: 

–  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
–  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

–  osoby te kwestionują prawidłowość danych 
–  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 
–  ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

e)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie- jeżeli odbywało się one na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 
osoby dotyczącej narusza przepisy RODO; 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych 
statutowych zadań ADO. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, brak 
zgody skutkować może niemożnością: publikacji osiągnięć ucznia, udziału w konkursach, zawodach i innych 
wydarzeniach szkolnych oraz odebrania dziecka ze szkoły/świetlicy przez osobę inną niż rodzice 

9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, średnią ocen, osiągnięcia naukowe, 
poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
Edward Szmul 

mailto:sekretariatsp3@vp.pl

