
Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Kardynała Stefana V/yszyńskiego 
ul. Żeromskiego 29, 22-500 Hrubieszów 

tel. 84 697-29-63, 84 696-28-47 
NIP 919-182-96-70, Regon 001015943 Klauzula informacyjna 

dla uczniów, rodziców/opiekunów

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 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 (RODO):

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Szkota Podstawowa nr 2 im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie, reprezentowana przez dyrektora mgr Andrzeja 
Jurczyńskiego, tel. 846972963, e-mail: zsm2hrub@op.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: grelam@toren.pl, bądź poczty tradycyjnej 
kierując pismo na adres Administratora.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. с RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych 
nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj.: prowadzenie 
ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, 
prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, 
żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, 
wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;

b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach
określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania 
działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału 
w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;

c) art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia 
uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu 
nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP;

d) art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem 
monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki, 
prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej.

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. 
Administrator nie przekazuje danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów z podwykonawcami usług 
w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora. Szkoła powierza do 
przetwarzania dane osobowe dostawcy systemu dziennika elektronicznego, która świadczy na 
rzecz szkoły usługi informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej, np. 
umożliwia prowadzenie dziennika elektrycznego,

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie 
uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, a w każdym razie przez okres wskazany 
przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę. Po spełnieniu celu,
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dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych przez okres, który wyznaczony jest przepisami prawa.

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu 
nadzorczego na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00- 
193), przy ul. Stawki 2.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do wywiązania 
się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych. Niepodanie danych osobowych 
uniemożliwi wywiązanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych. W przypadku, gdy 
dane przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, podanie danych jest dobrowolne.

9. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda mają Państwo prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


