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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych 

osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą Prawo 

Oświatowe) 

 

 

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA I WSPÓŁADMINISTRATORÓW 
 

Administratorem Danych Osobowych jest: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie Jędrzejewo 25, 64-700 Czarnków,  w zakresie 

rejestracji oraz przetwarzania danych i przechowywanej dokumentacji pisemnej. 

 
Współadministratorami są: 

1. Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty (GZOO) w Czarnkowie z siedzibą przy ul. 
Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i 
przechowywanej dokumentacji pisemnej; 
2. Wójt Gminy Czarnków z siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,, w 
zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i przechowywanej dokumentacji pisemnej, 
3. Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu 
z siedzibą przy ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, w zakresie rejestracji oraz przetwarzania 
danych i przechowywanej dokumentacji pisemnej. 
 
 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA, WSPÓŁADMINISTRATORÓW I DANE 
KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

 
Z administratorem – Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie, Jędrzejewo 25, 64-
700 Czarnków, można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub z 
wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: 
kontakt@smart-standards.com albo 
pod numerem tel. +48 602 24 12 39, a z pozostałymi: 
1. Z współadministratorem – Dyrektorem Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty (GZOO) w 
Czarnkowie można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub z 
wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: 
kontakt@smart-standards.com albo pod numerem tel. +48 602 24 12 39 
2. Z współadministratorem – Wójtem Gminy Czarnków można się skontaktować pisemnie 
na adres siedziby administratora lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony 
danych osobowych pod adresem:  
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kontakt@smart-standards.com albo pod numerem tel. +48 602 24 12 39 
3. Z współadministratorem – Wielkopolskim Kuratorem Oświaty można się skontaktować 
pisemnie na adres siedziby administratora lub z wyznaczonym przez niego inspektorem 
ochrony danych osobowych pod adresem: 
ido@ko-poznan.pl, tel. +48 780 386 035 
Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. 
 
 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Pani / Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 

i 1078) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz.U. 2017 poz. 610) w celach weryfikacji danych 

o miejscu spełnienia obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub nauki w roku szkolnym 

2019/2020 oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych 

wynikających z przepisów Prawa oświatowego. 

 

ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające te dane. Pani/Pana dane osobowe oraz 
dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego mogą być udostępnione podmiotom: 
• służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; 
państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w 
zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; 
• osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; 
• osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu 
danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody; 
• jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii 
publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie 
pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; przez: 
• Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie - podmiotom uprawnionym w trybie 
indywidualnych 
zapytań; 
• Dyrektora GZOO w Czarnkowie – podmiotom uprawnionym w trybie indywidualnych 
zapytań; 
• Wójta Gminy Czarnków - podmiotom uprawnionym w trybie indywidualnych zapytań, 
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• Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – podmiotom uprawnionym w trybie indywidualnych 
zapytań. 
Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka lub podopiecznego mogą być udostępnione 
stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu 
postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani i/lub Pana/Pani podopieczny 
stroną/stronami lub uczestnikiem/uczestnikami w trybie udostępnienia akt tych 
postępowań. 
 
 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z 
jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz 
urzędów 
obsługujących te organy i związki na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67), tj. 10 lat. 
 
 
 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania. 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 531 03 00 
 
 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w szczególności 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych ( Dz.U. 2017 poz. 610). 
UWAGA: Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie, Jędrzejewo 25, 64-700 Czarnków,  przetwarza 
dane osobowe na następującym  portalu społecznościowym: FACEBOOK ,co oznacza 
automatyczne przetwarzanie danych oraz ich profilowanie przez właściciela portalu oraz 
przekazywanie danych osobowych tj. np. wizerunek - udostępnionych na tym portalu - do 
Państw Trzecich (poza obszar UE). 


