
KLAUZULA INFORMACYJNA 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Szanowni Państwo, 

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie 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 (tzw. RODO), 

które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. 

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowychprzedstawiamy 

następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej 

nr 2 w Tarnowie: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława 

Konarskiego w Tarnowie ul. Szewska 7, zwana dalej Szkołą. 

2. Funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni Krzysztof Burnat. Kontakt 

pocztą elektroniczną: iodo.burnat@gmail.com lub osobiście na terenie szkoły. 

3. Szkoła gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów 

prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy, w celu realizacji zadań 

ustawowych i statutowych, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu 

przez Administratora przedmiotowej zgody. 

4. Na terenie Szkoły prowadzony jest monitoring wizyjny. Dane osobowe w postaci 

wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane są w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Szkoły oraz zabezpieczenia mienia. 

5. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza 

ustawowo uprawnionym lub podmiotom świadczącym usługi na jej rzecz. 

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo 

dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym 

momencie. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów 

określonych w punkcie 2. 

8. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub jej 

opiekuna prawnego. 

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda 

osoba może zwrócić się do Dyrekcji Szkoły lub Inspektora Ochrony Danychz prośbą o 

udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 



 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne utrwalanie                                   

i nieograniczone czasowo przetwarzanie przez szkołę wizerunku mojego dziecka na potrzeby 
działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjno-marketingowej. Zgoda obejmuje takie formy 

rozpowszechniania wizerunku, jak zamieszczanie fotografii i filmów na stronie internetowej szkoły 

oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Fotografie i filmy będą mogły zawierać 

wizerunek jeszcze innych osób.                                                                                                                                                              
 

TAK* / NIE* 

 
…………..…………………………………………            ...……………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka/klasa    Czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 

 

* Zaznaczyć właściwe. 


