
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu w związku z wejściem w życie  

Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej zwanym w skrócie RODO. 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

W świetle powyższego informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych uczniów jest Szkoła 

Podstawowa nr 45 w Sosnowcu  

Adres : 41-214 Sosnowiec ul. Czeladzka 58  

którą reprezentuje dyrektor szkoły mgr Anna Łakomska - Ciołczyk, 

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 45 w Sosnowcu , 41-214 Sosnowiec ul. Czeladzka 58, lub mailowo na 

adres e-mail dyrektor@sp45.edu.pl 

3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Anna Spas 

4. Z Inspektorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

Centrum Usług Wspólnych , 41-200 Sosnowiec ul. Staszica 62, lub mailowo na adres e-mail 

a.spas@cuwsosnowiec.pl 

5. Dane osobowe przetwarzane i udostępniane są w związku z realizacją tzw. obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) 

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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, na 

podstawie przepisów rozdziału 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w 

zgodnie (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U. z 2017 r. poz.649 ze zm.) 

6. W związku z prowadzeniem przez szkołę dodatkowych zajęć dydaktycznych 

i pozalekcyjnych, organizacji wycieczek i braniu udziału w badaniach profilaktycznych i 



prewencyjnych na zasadach określonych w Regulaminie Szkoły, Szkoła Podstawowa nr 45 w 

Sosnowcu przetwarza dane osobowe pozyskiwane w oparciu o odrębne wyrażenie zgody na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

2016: L.119/1), dalej zwane RODO. 

7. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 w Sosnowcu funkcjonuje system monitoringu 

wizyjnego którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów, rodziców, 

pracowników i innych osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 w 

Sosnowcu. Ponadto ze względu na to że placówka przeznacza środki finansowe na inwestycje 

w kontekście prac remontowo – budowlanych, istnieje prawnie usprawiedliwiony cel 

rejestracji zdarzeń w zakresie kradzieży i dewastacji mienia.  Dane przetwarzane są w tym 

zakresie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

2016: L.119/1), dalej zwane RODO. 

8. W ramach prowadzonej działalności dane pozyskiwane w oparciu o odrębne zgody na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w 

celu wykonania określonych zadań i w oparciu o zgodę na udostępnienie tych danych przez 

osoby zainteresowane. Ponadto dane mogą być udostępnione także w sytuacji, gdy zwróci się 

o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, 

prokuratura, sąd). 

9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)RODO mogą być udostępnione w 

sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie 

postępowania (np. policja, prokuratura, sąd) i są przechowywane na urządzeniu 

twardodyskowym przez okres od 7 do 10 dni. 

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

11. Dane zgromadzone w okresie edukacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO będą 

przechowywane przez szkołę, zgodnie z wytycznymi zawartymi w jednolitym wykazie akt na 

podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 

1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych 

(Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.). 



12. Dane zgromadzone w okresie edukacji na podstawie odrębnie wyrażonej zgody w oparciu o 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO będą przechowywane przez szkołę, zgodnie z okresem na jaki zgoda 

została wyrażona.  

13. Rodzicom, prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych 

żądania ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 

18 RODO. 

14. Dane zgromadzone w okresie edukacji są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO, 

zatem osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 

RODO. 

15. Rodzicom, prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo do usunięcia danych oraz do ich 

przeniesienia w przypadku przetwarzania ich przez Administratora w oparciu o odrębne 

zgody uzyskane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  

16. Udzieloną już zgodę pozyskaną przez Administratora przy zastosowaniu art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO można cofnąć w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email lub listu do 

Administratora na adresy wskazane powyżej. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

takiej zgody przed jej cofnięciem. 

17. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani do profilowania.  

18. Rodzicom/opiekunom prawnym ucznia jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie 

edukacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. 

 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 


