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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci (ADO) jest: Szkoła Podstawowa nr 

1 im. Armii Krajowej, ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda. 

2. Nasze dane kontaktowe to: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej, ul. Pieniężnego 30 a, 14-100 

Ostróda, tel/fax. +48 89 646 58 91, email: sekretariat@sp1.ostroda.pl 

3. Inspektorem Ochron Danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie jest Pan 

Jacek Pietrzyk, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (89) 642 94 30, email: 

iodo@um.ostroda.pl 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja zadań szkoły 

5. Podstawa prawna przetwarzania: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, 

 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach, 

 Ustawa o systemie informacji oświatowej, 

 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów 

innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz 

sposobu ich działania, 

 Zgoda osoby, której dane dotyczą, 

6. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie 

tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły  

7. Odbiorcami danych osobowych są: 

 podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty 

wskazane przez opiekunów prawnych, 

 dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki, umowy o pracę. Jeżeli 

wyrażone zostaną zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane przetwarzane będą do czasu 

wycofania zgody. 

9. Informujemy o przysługującym prawie do: 

 Dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, 

 Sprostowania swoich danych osobowych, 

 Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa, 

 Przenoszenia danych, 

 Usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono 

przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa. 

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się z IOD (pkt3). 

10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. 

12. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe 

zostały zebrane. 


