
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku przetwarza informacje, w tym 
informacje, które na gruncie 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 (dalej: RODO lub 
Rozporządzenie), stanowią dane osobowe.  
 
W związku z powyższym, informujemy Państwa, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku, 

ul. Miodowa 17, 43-227 Miedźna.  
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iodo@zoiw.miedzna.pl. 
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora ustawowych i statutowych 

zadań, gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub 
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Państwa dane 
mogą być również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub 
na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
W każdym przypadku poinformujemy Państwa o dokładnej podstawie prawnej i celu przetwarzania 
Państwa danych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
wymienionych celów zgodnie z przepisami prawa. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o 
klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.   

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które sprawują obsługę księgową, świadczą usługi 
informatyczne, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych 
zadań. 

6. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
 prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe; 
 prawo żądania usunięcia Państwa danych; 
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
 prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub 

na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

innego właściwego organu nadzorczego); 
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone 

na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie 
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed 
jej wycofaniem.  

8. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów 
będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych 
może być w szczególności uniemożliwienie nam wywiązania się z ustawowych obowiązków oraz brak 
możliwości wykonania Państwa obowiązków lub realizacji Państwa uprawnień. 

10. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody lub są niezbędne 
do wykonania umowy, możemy odmówić zawarcia umowy lub nie wykonać innych czynności, 
do których niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych. 

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

innego właściwego organu nadzorczego); 
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone 

na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie 
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed 
jej wycofaniem.  

8. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów 
będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych 
może być w szczególności uniemożliwienie nam wywiązania się z ustawowych obowiązków oraz brak 
możliwości wykonania Państwa obowiązków lub realizacji Państwa uprawnień. 

10. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody lub są niezbędne 
do wykonania umowy, możemy odmówić zawarcia umowy lub nie wykonać innych czynności, 
do których niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych. 

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku przetwarza informacje, w tym 
informacje, które na gruncie 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 (dalej: RODO lub 
Rozporządzenie), stanowią dane osobowe.  
 
W związku z powyższym, informujemy Państwa, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku, 

ul. Miodowa 17, 43-227 Miedźna.  
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iodo@zoiw.miedzna.pl. 
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora ustawowych i statutowych 

zadań, gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub 
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Państwa dane 
mogą być również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub 
na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
W każdym przypadku poinformujemy Państwa o dokładnej podstawie prawnej i celu przetwarzania 
Państwa danych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
wymienionych celów zgodnie z przepisami prawa. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o 
klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.   

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które sprawują obsługę księgową, świadczą usługi 
informatyczne, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych 
zadań. 

6. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
 prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe; 
 prawo żądania usunięcia Państwa danych; 
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
 prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub 

na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

innego właściwego organu nadzorczego); 
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone 

na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie 
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed 
jej wycofaniem.  

8. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów 
będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych 
może być w szczególności uniemożliwienie nam wywiązania się z ustawowych obowiązków oraz brak 
możliwości wykonania Państwa obowiązków lub realizacji Państwa uprawnień. 

10. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody lub są niezbędne 
do wykonania umowy, możemy odmówić zawarcia umowy lub nie wykonać innych czynności, 
do których niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych. 

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


