KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –
zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej
nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego 03-341 Warszawa ul. Bohaterów 41 jest: Pani Grażyna
Zając-Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 110 im. Kazimierza
Jeżewskiego jest Pani Hanna Kościołek, adres e-mail: sekretariat@sp110.edu.pl, telefon:
(22) 811-29-62.
3) Administrator danych osobowych – Szkoła Podstawowa nr 110 - przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie :
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198).
§ 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1170)
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) prowadzenia księgi uczniów, ewidencji,
b) rejestracji tematów zajęć i wyników nauczania.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą
Pani/Pana danych osobowych będą :
Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.z siedzibą w Katowicach przy
al. Korfantego 193. Zakres powierzenia obejmuje udostępnienie poprzez sieć Internet: Librus
Synergia (dziennik elektroniczny) oraz modułu e-Sekretariat wraz z usługą zapewnienia
ciągłości działania, konfiguracją zabezpieczeń oraz zapewnieniem kopii bezpieczeństwa.
Dane są przekazywane w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym
uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa.
Dane są przekazywane do Systemu Informacji Oświatowej na podstawie art. 14 Ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej (Dz. U. 2017, poz. 2159).
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane osobowe Pani/Pana podlegają usunięciu
lub anonimizacji, po uwzględnieniu przepisów o archiwizacji.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia
w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.
1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych w Szkole Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym,
o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości wykonywania działalności dydaktyczno-wychowawczej
przez Szkołę w stosunku do Pani/Pana dziecka.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

