
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”). 

Administrator Danych Osobowych: Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach, ul. 
Częstochowska 61 

kontakt: spzarki@interia.pl, tel.  34 3148010 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Grzegorz Franelak 

kontakt: spzarki@interia.pl, tel.  34 3148010 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera 
w Żarkach,, reprezentowana przez Tadeusz Pakułę - Dyrektora Szkoły. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Franelak. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana dane będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia. 
5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przewarzania 

w celach analitycznych. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
może skutkować odmową zawarcia umowy. 

 
29 maja 2018 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów 
szkoły 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera 
w Żarkach, reprezentowana przez Tadeusz Pakułę - Dyrektora Szkoły. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Franelak. 
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

wyłącznie w zakresie uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty 
i wydanych do niej aktów wykonawczych oraz statutu szkoły. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
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5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6. Zebrane dane będą przechowywane do zakończenia trwania obowiązku szkolnego, 
a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone 
w określonym czasie na podstawie przepisów prawa. 

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 (jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody). 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę o systemie 
oświaty i wydane do niej akty wykonawcze oraz statut szkoły jest obowiązkowe, 
a w pozostałym zakresie dobrowolne. 
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OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 

  
Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera 
w Żarkach, ul. Częstochowska 61, 42 -310 Żarki. 

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte 
w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie 
uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). 

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, 
a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych 
roszczeń. 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć 
na Twoje pytanie. 

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 
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