
 

Klauzula informacyjna – proces rekrutacji 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami 

Integracyjnym im. Jana Kaczmarka ul. Grochowa 36-38, 53-424 Wrocław.  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować  

e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym naborze.  

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów  

prawa  pracy,  jest  niezbędne,  aby  uczestniczyć  w  rekrutacji.  Podanie innych danych jest w 

pełni dobrowolne.  

5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnego naboru odbywa się w 

oparciu o:  

- przepisy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (art. 6  ust.  1  lit.  c  RODO),  w  zakresie  

wskazanym  w  tych przepisach  

-   dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w przypadku  

podania  danych  należących  do  szczególnych  kategorii  danych) w przypadku pozostałych 

danych. 

6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 

należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane 

zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

7. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu rekrutacji. 

8. Mają Państwo prawo do żądania  od  administratora  dostępu  do  danych osobowych,  prawo  

do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  

sprzeciwu  wobec  przetwarzania, prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  

w  dowolnym momencie.  Wycofanie  gody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem 

przetwarzania,   którego   dokonano   na   podstawie   zgody   przed   jej wycofaniem. 

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa 

danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

10. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  udziału  w procesie rekrutacji. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji; 

 

11. Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w tym również w 

formie profilowania. 

 



 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest …. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować  

e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a) 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, korzystania z e-usług, żywienia uczniów, korzystania z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW; 

b) art. 6 ust. 1 lit. c 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 (Dz.U. z 2017 r., 

poz., 59) takich, jak 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; 

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. 

4. Odbiorcami danych osobowych są, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu 

wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do 

zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie 

uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie 

przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez 

placówkę (wyniki egzaminów, arkusze ocen 50 lat). 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa 

danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest 

wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do 

podania danych. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak 

zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację 

głównych zadań przez placówkę względem ucznia. 

 



 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka, ul. Grochowa 36-38, 53-424 Wrocław 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować  

e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie:  

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO a dokładnie w celu wykonania obowiązku 

prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.), 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 

należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane 

zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do 

placówki – przez okres określony w przepisach prawa.  

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa 

danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji       

są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa 

w rekrutacji. 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna  

Wolontariat 

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka, ul. Grochowa 36-38, 53-424 Wrocław 

 

2.    Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować      

e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków 

wynikających ze realizacji wolontariatu , na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO. 

 

4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię                   

i nazwisko, dane adresowe, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana odrębnie dobrowolnej zgody; 

 

5.    Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, 

którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane 

zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wolontariatu oraz           

w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z umową wolontariatu i akt 

osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

7.  Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia  

oświadczenia  o  cofnięciu  każdej  wyrażonej  zgody  w  każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8.   Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa 

danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych objętych treścią ̨ odrębnej zgody jest dobrowolne, jednakże 

niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu; 

 



 

Klauzula informacyjna korespondencja  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka, ul. Grochowa 36-38, 53-424 Wrocław. 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować                 

e-mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,e tj. odrębnej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z Administratorem;  

w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane  

w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora.   

 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione przez administratora  

 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej; 

 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji bądź    

do momentu wcześniejszego odwołania zgody; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń 

(np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, 

wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;  

 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego 

celu;  
10. wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 

człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.  

 



 

 

Klauzula informacyjna dla decyzji  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka, ul. Grochowa 36-38, 53-424  Wrocław 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować  

e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl, oraz telefonicznie: +48 608294903 

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o zwolnienie z zajęć 

przedmiotowych na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej       

z 10 czerwca  2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 843), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r.    

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 

lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy              

w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373) 

4. Odbiorcami danych osobowych są, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu 

wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do 

zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie 

uczęszczał do placówki, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami 

związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa 

danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest 

wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do 

podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę 

względem ucznia.  



 

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka, ul. Grochowa 36-38, 53-424 Wrocław 
2.    Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować              

e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3.    Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Szkole Podstawowej nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Jana Kaczmarka we Wrocławiu w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS,  

przyznania  świadczenia  z  ZFŚS,  udokumentowania  przyznania  lub  odmowy przyznania  

świadczenia  socjalnego  w  ramach  ZFŚS,   na  podstawie  obowiązujących przepisów prawa, w 

szczególności przepisów prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.  

4.   W przypadku  powstania  jakichkolwiek  roszczeń  Pana/Pani  dane  będą  przetwarzane 

również  w  celu  obrony/dochodzenia  tych  roszczeń,  a  także  w  celu  wykazania zrealizowania  

ciążących  na administratorze  obowiązków  prawnych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4.    Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, 

którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane 

zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne 

do zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres 

dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą 

przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym 

zakresie. 

6.    Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7.    Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa 

danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8.    Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  wynika  z  ustawy  o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych w związku z postanowieniami Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. Ich podanie jest dobrowolne, jednak w przypadku  odmowy  podania  tych  

danych  nie  będzie  możliwe  skorzystanie  przez Pana/Panią ze świadczeń z ZFŚS. 



 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W ZWIĄZKU Z EWIDENCJĄ WEJŚC I WYJŚĆ  
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 43                     
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka, ul. Grochowa 36-38, 53-424 Wrocław. 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
madamaszek@zontekiwspolnicy.pl , Marek Adamaszek, tel.608294903 
3. Administrator pozyskał Państwa dane osobowe na potrzeby prowadzenia rejestru wejść 
i wyjść w naszej szkole. 
4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, data 
oraz godzina wstępu do placówki, godzina opuszczenia jednostki, cel wizyty, nazwa 
podmiotu, podpis. 
5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO w związku   
z art. 1 pkt. 14 ustawy Prawo Oświatowe. Podanie danych jest obowiązkowe. 
6. Państwa dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotów na podstawie przepisów 
prawa 
7. Państwa dane przetwarzamy przez okres przebywania w naszej placówce, a następnie 
przez okres jednego roku. 
8. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji. 
9. Mają Państwo prawo do dostępu do treści Państwa danych osobowych, poprawiania 
danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych.  
10. Mają państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych. Prawo można wykonywać pisząc na adres e-mail inspektora danych osobowych 
bądź listownie na adres szkoły. 
12. Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania 
Państwa danych osobowych, to mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio           
do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA  

Zgodnie z art. 13 i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016  r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych        

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka, ul. Grochowa 36-38, 53-424 Wrocław 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować  

e-mailowo: madamaszek@zontekispolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3.  Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa , z sieci Internet bądź CEiDG 

4.  Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów,            

w  szczególności  imiona,  nazwiska,  dane  teleadresowe,  nazwa  firmy,  dane konieczne do zawarcia 

umowy.   

5. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. gdy osoba, której 

dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności  na  

otrzymywanie  zapytania ofertowych;  lit.  b  -  przetwarzanie  jest niezbędne  do  wykonania  umowy,  

której  stroną  jest  osoba,  której  dane  dotyczą,  lub  do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lit. c - przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  

obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze,   w   szczególności   prowadzenie   dokumentacji   

podatkowej 

6.  Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  

uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.   

7.  Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej               

z uwzględnieniem przepisów  prawa   oraz przedawnienia   ewentualnych   roszczeń. 

8. Posiadają  Państwo  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych osobowych,  ich  

sprostowania.  Prawo  do  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, 

jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się  przez  nas  z  obowiązku  prawnego  i  nie  

występują  inne  nadrzędne  prawne  podstawy przetwarzania.  Posiadają  Państwo  także  prawo  

wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,                       

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  w  przypadku  ich nie 

podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania.  

 



Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców dotycząca pomiaru temperatury dziecka na
terenie szkoły.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 osobowych) – zwanego dalej RODO
informuję, iż:
1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  43  z

Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować 
e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody 

b) Art. 9 ust. 2 lit. c  RODO w celach ochrony żywotnych interesów osoby które dane
dotyczą

4. Odbiorcami danych osobowych są, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe
w  celu  wykonania  obowiązku  prawnego,  a  także  podmioty,  którym  dane  zostaną
powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Dane osobowe będą przechowywane do 7 dni.

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

7. W przypadku  danych  przetwarzanych  na  podstawie  zgody,  mają  Państwo  prawo  do
cofnięcia  zgody  w dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych,  jeśli  uznają  Państwo,  iż  przetwarzanie  przez
Administratora  Państwa  danych  osobowych  narusza  przepisy  dot.  ochrony  danych
osobowych.

9. Podanie  danych udostępnionych na  podstawie  zgody jest  dobrowolne,  a  brak  zgody
spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację
głównych zadań przez placówkę względem ucznia.


