
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

   

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  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.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

 

 ADMINISTRATOR 

 

  Administratorem   Państwa   danych   osobowych jest Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Masłońskim, ul. Sportowa 11, 42-360 
Masłońskie reprezentowana przez dyrektora Agnieszkę Szymczyk 

 

 INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH  

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej z 
Oddziałem Przedszkolnym w Masłońskim, ul. Sportowa 11, 42-360 Masłońskie jest 
Edyta Cygan 

  

   Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

 listownie: Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w 
Masłońskim, ul. Sportowa 11, 42-360 Masłońskie 

 poprzez e-mail: nspmaslonskie@wp.pl 

  telefonicznie: +48 34/314 53 49 

  Mogą się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez 
Administratora  inspektorem ochrony danych: 

 pod adresem e-mail:  nspmaslonskie@wp.pl 

 nr telefonu: +48 34/314 53 49 
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Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych 

informacji: 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
– przyjęcia dziecka do szkoły, realizacji zadań oświatowych, 
– zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole, 
– umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły, 
– realizacji działań promocyjnych szkoły, 
– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na szkole, 
– realizacji umów zawartych z kontrahentami szkoły, 
– w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 
zgody. 

2. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są: 

– Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)  – np. pobierana przy okazji przetwarzania 
wizerunku Państwa dziecka lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika 
wprost z przepisów prawa: 
– realizacja umowy (art. 6 ust. 1b RODO), 
– przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) 
są to ustawy: o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie 
gminnym, kodeks cywilny oraz akty wykonawcze do tych przepisów. 

3. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych 
przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 
2011 nr 14 poz. 67). 

4. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka. 

5. Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą 
nam Państwa zidentyfikować oraz danych np. o rozwoju psycho-fizycznym i 
stanie zdrowia dzieci. Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. 
Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym (wynika z odrębnych 
przepisów), a podanie części danych (np. gdy prosimy Państwa o zgodę na ich 
przetwarzanie) jest dobrowolne. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą 
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest szkoła. 

7. Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy 
przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje 
Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtenstein, Islandia). 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 
Pani/Panu następujące uprawnienia: 



 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 
zapomnianym), w przypadku gdy: 
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane, 
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych, 
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy 
prawnej przetwarzania danych, 
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w 
przypadku, gdy: 
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do 
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 
następujące przesłanki: 
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, 
której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie 
spełnione są następujące przesłanki: 
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z 
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają 
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której 
dane dotyczą jest dzieckiem. 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie 
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 



10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 
szkołę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 
Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 
między stronami umowa. 

13. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych można kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: 34/313 53 49 (od 
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00) lub mailowo 

 

  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi: 

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

 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; 

 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - USTAWA z dnia 4 kwietnia 
2019 r. o. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych – poz. 845. 

  Dostęp do Państwa danych mogą mieć podmioty ściśle współpracujące z 
Administratorem  w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, w 
tym dostawcy usług hostingowych, prawniczych, obsługi technicznej i serwisowej w 
zakresie IT, oraz operatorzy pocztowi i instytucje których dostęp do danych możliwy 
jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.  

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na 
podstawie  przepisów  prawa  o  archiwizacji  dokumentów  oraz, zgodnie z 
obowiązującą  u Administratora instrukcją  kancelaryjną  - tj  przez  okres niezbędny 
dla udokumentowania  zakończenia czynności w sprawie.  

   Przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej; 



d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą 
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 

e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

   Informujemy, że podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu 
załatwienia sprawy. 

Szczegółowe informacje znajdują się w: 

1. Ustawie w sprawie dostępności z dnia 4 kwietnia 2019 r.  

2. Na stronie internetowej UODO  

 

 

 

Polityka prywatności dotycząca tzw. plików Cookies. 

  Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn 
czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący 
się do tzw. plików Cookies. 

  Dla Państwa wygody strona szkoły nspmaslonskie.pl używa plików cookies i podobnych 
technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach 
statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany 
przez nas serwis internetowy do naszego urządzenia (np. komputera albo telefonu). 

  W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak 
zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. 

Strona nspmaslonskie.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji 
o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające 
„pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). 

To m.in.: 

 cookies  sesyjne (wygasają po zamknięciu sesji) - używane podczas logowanie użytkownika 
do panelu strony 

 cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności MC Serwisy obce, do 
których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, 
oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom 
użytkownika. 

 W szczególności takie cookies to: 

 W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć 
(opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy) 

 W serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies 
umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od 
zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod 
adresem http://vimeo.com/cookie_policy) 

  Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce: 

https://www.giodo.gov.pl/p/reforma-przepisow
http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy
http://vimeo.com/cookie_policy
https://sp1-mierzecice.pl/images/Artykuly/RODO05.19/USTAWA%20o%20DOST%C4%98PNO%C5%9ACI%20D2019000084801.pdf


  Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej - aż do 
całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony 
danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto 
pocztowe. 

  Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach? 

Google Chrome 

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia 
zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji 
„Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: 

 Usuwanie plików cookie 

 Domyślne blokowanie plików cookie 

 Domyślne zezwalanie na pliki cookie 

 Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki 

 Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen 

  Internet Explorer 6.0 i 7.0 

  Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, 
przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. 

  Mozilla Firefox 

  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: 
„będzie używał ustawień użytkownika”. 

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka. 

  Opera 

  Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. 

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka. 

  Safari 

  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu 
wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie".  

 
JAK WYŁĄCZYĆ CIASTECZKA: 

 w przeglądarce Opera 
 w przeglądarce Firefox 
 w przeglądarce Chrome 
 w przeglądarce Internet Explorer 
 w przeglądarce Safarii 

 
  Jeśli korzystają Państwo z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się 
z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej 
producenta Twojego urządzenia.  

DYREKTOR SZKOŁY 

https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://support.apple.com/kb/PH5042

