Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie przestrzega ochrony danych osobowych
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa Danych Osobowych: uczniów, rodziców, opiekunów prawnych,
których dzieci są podopiecznymi Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie, nauczycieli i
innych pracowników szkoły, osób ﬁzycznych lub prawnych współpracujących ze szkołą na
podstawie umów cywilnych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie, ul. Wesoła
34, 27-415 Kunów.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem
Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Borowska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
możliwy jest poprzez e-mail: iod.psp.wymyslow@op.pl bądź pocztą tradycyjną na adres
szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie, ul. Wesoła 34, 27-415 Kunów.
Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO w określonych celach oraz zakresie,
na podstawie konkretnych przepisów prawa.
Cele te wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz w aktach wykonawczych do tych
ustaw. Przede wszystkim jest to realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i
wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku
dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych
osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a lub
art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w
zakresie wizerunku.
Dane osobowe nauczycieli oraz innych pracowników przetwarzane są na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Przetwarzanie wynika z realizacji
umowy o pracę, na podstawie przepisów szczególnych, regulujących zakres danych jakie w
ramach stosunku pracy Administrator musi przetwarzać w celu wypełnienia obowiązków
prawnych, nałożonych przez ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawę z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej oraz w aktach wykonawczych do tych ustaw. W niektórych
przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych nauczycieli oraz pracowników jest
zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgoda taka może dotyczyć np.
przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

Administrator przetwarza również dane osobowe kontrahentów bądź ich reprezentantów,
którzy współpracują z placówką na podstawie umów cywilnych. Podstawą przetwarzania
przez Administratora danych osobowych kontrahentów jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w
przypadku osób prawnych reprezentowanych przez osoby ﬁzyczne podstawą przetwarzania
danych reprezentantów jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane te są przetwarzane w celu
realizacji umowy, wynikają z przepisów prawa, jak ustawa o rachunkowości, ustawy
podatkowe, ustawa o ﬁnansach publicznych oraz instrukcja kancelaryjna.
Obowiązek podania danych osobowych i czas ich przechowywania
W przypadku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa bądź zawarcia umowy
ich podanie jest obligatoryjne, a dane będą przetwarzane do czasu, aż ustanie okres
zobowiązujący Administratora do ich przechowywania. W przypadku zgód, podanie danych
osobowych nie jest obowiązkowe, a dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu
wycofania zgody na przetwarzanie danych.
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, którymi mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o proﬁlowaniu
Dane osobowe nie podlegają proﬁlowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie
międzynarodowych.
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Prawa osób, których dane dotyczą
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie wcześniej wyrażonej zgody. W

celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych (PUODO,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

