
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla rodzica/prawnego opiekuna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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 – RODO) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica w Dąbrowie 

Górniczej z siedzibą; 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Tysiaclecia 25, reprezentowana przez Dyrektora Izabellę 

Tomanek, tel. (32) 268-17-19, email: sp12@dabrowa-gornicza.pl 

2) Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Pana Łukasza 

Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej 

siedziby, poprzez email: odo@cuw.dg.pl lub telefonicznie: 534-971-975 

3) Dane osobowe uczniów  oraz ich rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu: 

• realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2016r. – Prawo 

oświatowe, Ustawą z dnia 7.09.1991r. – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 25.08.2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO 

• zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia, poprzez zastosowanie środków 

technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2016r.  

– Prawo Oświatowe, Ustawą z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO  

• wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

• w pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, 

w zakresie i celu określonym w treści zgody, m.in. w celu podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji 

osiągnięć i pozytywnego wizerunku Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a RODO 

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być: podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami,  organy publiczne, instytucje oraz podmioty trzecie uprawnione do 

żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak i podmioty przetwarzające dane 

na polecenie administratora w ramach zawartej umowy powierzenia przetwarzania. 

5) Dane osobowe przetwarzane w celu: 

• realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych będą przechowywane przez okres edukacji  

w Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej oraz archiwizowane zgodnie z 

Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt  

• zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz ochrony mienia będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące 

• promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do 

moment wycofania zgody 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo  

do przenoszenia danych 

7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody, posiada 

Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

8) Posiada Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy  

o ochronie danych osobowych, 

9) Podanie danych osobowych ucznia w celu: 

• realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława 

Staszica w Dąbrowie Górniczej, 

• podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku  

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie będzie 

skutkowało pominięciem danych dotyczących Państwa dziecka w publikowanych informacjach o sukcesach 

oraz wydarzeniach, w których brało udział 

10) Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania. 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla informacyjna dla osoby upoważnionej przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – RODO) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława 

Staszica w Dąbrowie Górniczej z siedzibą; 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Tysiaclecia 25, 

reprezentowana przez Dyrektora Izabllę Tomanek, tel. (32) 268-17-19, email: sp12@dabrowa-

gornicza.pl 

2) Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Pana 

Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych: pisemnie na adres naszej siedziby, poprzez email: odo@cuw.dg.pl lub telefonicznie: 534-

971-975 

3) Dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru przetwarzane będą tylko w celu prowadzenia ewidencji 

osób upoważnionych ze względu na konieczność weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby 

odbierającej dziecko z Przedszkola w związku z realizacją przez Przedszkole obowiązków prawnych 

związanych z organizacją odbioru dziecka z Przedszkola w oparciu o art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 

Oświatowe oraz Statut Przedszkola, zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci tj. wykonywaniem zadań w 

interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych odbywa 

się w oparciu o dobrowolną zgodę art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4) Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od rodzica/opiekuna, który wskazał 

Państwa jako osobę upoważnioną do odbioru na przeznaczonym do tego formularzu. Podanie danych 

jest dobrowolne jednak konieczne dla realizacji wskazanego celu. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres 

uczęszczania dziecka do placówki a następnie trwale niszczone. Dostęp do danych mieć będą jedynie 

upoważnienie przez administratora osoby z personelu placówki. Dane nie będą przekazywane 

odbiorcom zewnętrznym ani poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru 

dziecka. 

6) Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że: 

▪ Administratorem danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej  z siedzibą; 41-
303 Dąbrowa Górnicza ul. Tysiaclecia 25, reprezentowana przez Dyrektora Izabellę Tomanek, tel. (32) 268-17-19, email: 
sp12@dabrowa-gornicza.pl ; w imieniu którego na podstawie odrębnej umowy, powierzone dane przetwarza Centrum Usług 
Wspólnych w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w (41-300) Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 69, tel. 32 718 04 50, adres 
email: cuw@cuw.dg.pl, oraz zespół składający się z członków posiadających upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych. 

▪ Na podstawie obowiązujących przepisów został wyznaczony inspektor ochrony danych Pan Łukasz Więckowski, z którym 

może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby, poprzez e-mail: odo@cuw.dg.pl, lub 

telefonicznie pod numerem tel. 534-971-975. 

▪ Pani/Pana dane osobowe m.in. dotyczące sytuacji  życiowej  (w  tym  zdrowotnej), rodzinnej i materialnej, przetwarzane będą 
w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: Funduszu), 
a także ustalenia ich wysokości, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, zgodnie z ustawą z dnia 
4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

▪ Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania podanego celu; niepodanie danych skutkuje brakiem 

możliwości otrzymania wsparcia z Funduszu. 

▪ Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: bank obsługujący administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty 

z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. 

▪ W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 

▪ dostępu do treści swoich danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO, 

▪ sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO, 

▪ ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO. 
▪ Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

▪ Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d RODO), prawo do 

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, a także prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

▪ Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, 

że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane 

inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie na Panią/Pana wpływać.  

 

 

 


