
INFORMACJA 

dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego  

 

Mając na uwadze treść Przepisów 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 (dalej: RODO) informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 23, ul. 
Przystankowa 32, 52-235 Wrocław, tel. +48 71 798 68 46 e-mail: post@sp23wroc.pl  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

madamaszek@zontekiwspolnicy.pl 

3) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa  
3a) (art. 6 ust. 1 pkt c. RODO) Art. 22² Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz 
art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, oraz w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, Admnistrator wprowadził szczególny nadzór nad 
terenem placówkii terenem wokół placówki w postaci środków technicznych 
umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) 

4) przekazane dane osobowe (zapisy monitoringu) będą przetwarzane przez administratora 

danych wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, przez okres nieprzekraczający 3 

miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby nagrania 

obrazu stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. Termin 

przetwarzania nagrań ulega w takiej przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do w stosunku do : 

− dostępu do przekazanych danych, 

− żądania sprostowania danych, 

− żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

− żądania przenoszenia danych, 

przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w 

jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nadto 

jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego- Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 



 

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych SP23  

dr inż. Marek Adamaszek  

tel. 608 294 903  

email: adamaszek@interia.pl 

 

KLAUZULE INFORMACYJNE (art. 13, 14 RODO) I KLAUZULE ZGODY (art. 6 i 9 RODO) 

 
 

1. Klauzula zgody i klauzula i for a yj a dla ka dydatów do pra y. 

2. Klauzula i for a yj a dla pra ow ików.  

3. Zgoda a pu lika ję wizeru ku pra ow ika w edia h a www i a 
facebooku). 

4. Klauzula i for a yj a dla u ów-zle eń, u ów o dzieło oraz z ko trahe ta i. 
  



Klauzula zgody i klauzula i for a yj a dla ka dydatów do pra y 
Treść klauzuli Sposó  wprowadze ia 

Klauzula Zgody 

 

Zgod ie z art.  ust.  lit. a ogól ego rozporządze ia o o hro ie da y h 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

wyraża  zgodę a przetwarza ie oi h da y h oso owy h dla potrze  
aktual ej i przyszły h rekruta ji. 
 

Część i for a yj a 

Zgod ie z art.  ogól ego rozporządze ia o o hro ie da y h 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

i for uję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła 
Podstawowa Nr 23 im. gen. Stefa a „Grota” Rowe kiego, ul. 
Przystankowa 32, 52-  Wro ław, 

2) kontakt z I spektore  O hro y Da y h ożliwy jest pod adrese    
e-mail: abi@adametronics.pl 

3) Pani/Pana da e oso owe przetwarza e ędą dla potrzeb aktualnej i 

przyszły h rekruta ji - na podstawie Art.  ust.  lit. a ogól ego 
rozporządze ia o o hro ie da y h oso owy h z d ia  kwiet ia r. 
oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., 

4) Pani/Pana da e oso owe prze howywa e ędą przez okres trwania 

rekrutacji,  

5) odbiorcami Pani/Pana da y h oso owy h ędą wyłą z ie pod ioty 
upraw io e do uzyska ia da y h oso owy h a podstawie przepisów 
prawa oraz pod ioty współpra ują e w pro esie rekruta ji, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żąda ia od ad i istratora dostępu do 
danych osobowych, prawo do i h sprostowa ia, usu ię ia lu  
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarza ia, prawo do prze osze ia da y h, prawo do of ię ia 
zgody w dowolnym momencie,  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmują ego się o hro ą da y h oso owy h, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy 

prawa a w pozostały  zakresie jest do rowol e, 

9  Pa i/Pa a da e ędą przetwarza e w sposó  zautomatyzowany w 

ty  rów ież Zauto atyzowa e podej owa ie de yzji ędzie od ywało 
się a zasada h określo y h w regula i ie rekruta ji, ko sekwe ją 
takiego przetwarza ia ędzie ko takt tylko z wybranymi kandydatami. 

 

• na stronie www podmiotu 

zatrud iają ego 

 

  



Klauzula informacyjna dla pra ow ików 
Treść klauzuli Sposó  wprowadzenia 

 

Zgod ie z art.  ogól ego rozporządze ia o o hro ie da y h 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

i for uję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Szkoła Podstawowa 
Nr  i . ge . Stefa a „Grota” Rowe kiego, ul. Przysta kowa , -

 Wro ław, 

 ko takt z I spektore  O hro y Da y h ożliwy jest pod adrese  
e-mail: abi@adametronics.pl, 

3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, 

zapew ie ie ko er yj y h świad zeń so jal y h oraz ezpie zeństwo 
i organizacja pracy 

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogól ego rozporządze ia o o hro ie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. oraz  

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody a pu lika ję wizeru ku / 
na przekazanie danych innym podmiotom 

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako iez ęd e do elów 
wy ikają y h z praw ie uzasad io y h i teresów realizowa y h przez 
administratora (monitoring wizyjny, monitoring syste ów 
informatycznych, wew ętrz a identyfikacja wizualna pra ow ików, 

stosowa ie syste u ko troli dostępu  

4) od ior a i Pa i/Pa a da y h oso owy h ędą  
• pod ioty, który h upraw ie ia do dostępu do da y h wy ika z 

przepisów o owiązują ego prawa, 
•  przekaza ie da y h w ra a h dostępu do i for a ji pu li z ej. 
5) Pani/Pana dane osobowe prze howywa e ędą przez okres 0 lat, 

na podstawie Kodeksu Pracy, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żąda ia od ad i istratora dostępu do 
da y h oso owy h, prawo do i h sprostowa ia, usu ię ia lu  
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarza ia, prawo do prze osze ia da y h, prawo do of ię ia 
zgody w dowolnym momencie, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zaj ują ego się o hro ą da y h oso owy h, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy 

prawa a w pozostały  zakresie jest dobrowolne. 

 

 

• klauzula wprowadzona 

Zarządze ie  Nr 290 

Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 23 im. 

ge . Stefa a „Grota” 
Roweckiego we 

Wro ławiu 

 z dnia 18.05.2018 r. 

 

 

 

  



Zgoda a pu lika ję wizerunku pracownika w mediach                                              

(na www i na facebooku) 

Treść klauzuli Sposó  wprowadze ia 

Zgod ie z art.  ust.  lit. a ogól ego rozporządze ia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. wyraża  zgodę a przetwarza ie oi h 
danych osobowych wizerunkowych do budowania 

pozytywnego wizerunku Szkoły w przestrzeni 

publicznej i w mediach. 

 

 

• zgoda wprowadzona 

Zarządze ie  Nr 9   
Dyrektora Szkoły Podstawowej  
Nr 23 i . ge . Stefa a „Grota” 
Roweckiego we Wro ławiu 

 z dnia 18.05.2018 r. 

 

 

  



Klauzula informacyjna dla u ów-zle eń,  

u ów o dzieło oraz z kontrahentami  
Treść klauzuli Sposó  wprowadze ia 

Zgod ie z art.  ogól ego rozporządze ia o o hro ie da y h 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) i for uję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła 
Podstawowa Nr  i . ge . Stefa a „Grota” Rowe kiego,  
ul. Przystankowa 32, 52-  Wro ław, 

2) kontakt z I spektore  O hro y Da y h ożliwy jest pod 
adresem e-mail: abi@adametronics.pl, 

 Pa i/Pa a da e oso owe przetwarza e ędą w elu 
realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogól ego 
rozporządze ia o o hro ie da y h oso owy h z d ia  
kwietnia 2016 r., 

 od ior a i Pa i/Pa a da y h oso owy h ędą wyłą z ie 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub 

pod ioty u zest i zą e w realiza ji zle e ia 

 5) Pani/Pana dane osobowe prze howywa e ędą w oparciu 

o uzasadniony interes realizowany przez administratora 

da e przetwarza e są do o e tu wskazanego w instrukcji 

kancelaryjnej), 

6) posiada Pani/Pan prawo do żąda ia od ad i istratora 
dostępu do da y h oso owy h, i h sprostowa ia, usu ię ia 
lub ograniczenia przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

adzor zego zaj ują ego się o hro ą da y h oso owy h, tj. 
Prezesa Urzędu O hro y Da y h Oso owy h,  
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jed akże 
od owa poda ia da y h oże skutkować od ową zawar ia 
umowy. 

 

 

• w za ówie iu do dostaw y lu  do 
klienta 

• w umowie w postaci stopki 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr  i . ge . Stefa a 
„Grota” Rowe kiego, ul. Przysta kowa , -  Wro ław, 
 

 ko takt z I spektore  O hro y Da y h ożliwy jest pod adrese  e-mail: 

abi@adametronics.pl, 

3) monitoring stosowany jest elu o hro y ie ia oraz zapew ie ia ezpie zeństwa a tere ie 

monitorowanym, 

a  podstawą przetwarza ia jest praw ie usprawiedliwiony interes administratora,  

 zapisy z o itori gu prze howywa e ędą w okresie do  d i, 

 od ior a i Pa i/Pa a da y h oso owy h ędą wyłą z ie pod ioty upraw io e do uzyska ia 

da y h oso owy h a podstawie przepisów prawa, 

6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo za zgodą dyrektora do dostępu do 

danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, 

 oso ie zarejestrowa ej przez syste  o itori gu przysługuje prawo w iesie ia skargi do 

orga u adzor zego zaj ują ego się o hro ą da y h oso owy h, tj. Prezesa Urzędu O hro y 
Danych Osobowych. 
 

 

 

 



Zgod ie z art.  ogól ego rozporządze ia o o hro ie da y h oso owy h 

z d ia  kwiet ia  r. Dz. Urz. UE L  z . .  i for uję, iż: 

(dotyczy ucznia) 

 

1) administratorem danych osobowych ucznia jest Szkoła Podstawowa Nr     im. 

ge . Stefa a „Grota” Rowe kiego, ul. Przysta kowa , -  Wro ław, 
 

 ko takt z I spektore  O hro y Da y h ożliwy jest pod adrese  e-mail: 

abi@adametronics.pl, 

3) dane osobowe ucznia przetwarza e ędą w elu realiza ji zadań dydakty z y h, 

wy howaw zy h i opiekuń zy h, zgod ie z Ustawą z d ia  wrześ ia  r. o 

syste ie oświaty, a podstawie Art.  ust.  lit.  ogól ego rozporządze ia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) dane osobowe ucznia prze howywa e ędą w zasie zgod y  z przepisa i w/w 

Ustawy,  

5) odbiorcami danych osobowych ucznia ędą wyłą z ie pod ioty upraw io e do 

uzyska ia da y h oso owy h a podstawie przepisów prawa, 

6) Rodzic posiada prawo do dostępu do da y h oso owy h, i h sprostowa ia, 

usu ię ia lu  ogra i ze ia przetwarza ia lu  odwoła ia uprzed io udzielo ej 

zgody, 

7) Rodzic ma prawo wniesienia skargi do orga u adzor zego zaj ują ego się 

o hro ą da y h oso owy h, tj. Prezesa Urzędu O hro y Danych Osobowych, 

 poda ie da y h oso owy h jest o owiązkowe ze względu a przepisy prawa. 



KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 WE WROCŁAWIU 

Świetlica szkolna działa na podstawie art.67.1 Ustawy o Systemie Oświaty z dn.7.09.1991 z późniejszymi zmianami. 

Proszę o przyjęcie dziecka .......................................................................................................................  

uczennicy/ucznia klasy ............... do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021     

Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych 

Matka: ....................................................................................................................................................... 

Ojciec: ....................................................................................................................................................... 

Numery telefonu 

Matka - komórka, bądź inny kontaktowy: ................................................................................................ 

Ojciec - komórka, bądź inny kontaktowy: ................................................................................................ 

Dodatkowe informacje o dziecku   
 
.................................................................................................................................................................... 

Oświadczenie rodziców / opiekunów o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy  
 

 dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie: 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

Godziny 
     

Jednocześnie informuję, iż biorę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.  

 dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez: 

l.p. 
Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do odbierania 
dziecka ze świetlicy 

Numer telefonu 
Seria i nr dowodu 

osobistego 
Podpis  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

Zobowiązuje się do przekazania poniższej klauzuli informacyjnej art. 13 RODO, osobom wskazanym 
przeze mnie jako upoważnione do odbioru dziecka  

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

...................................................    .................................................. 
podpis matki / opiekunki prawnej     podpis ojca / opiekuna prawnego 

WYCIĄG Z REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Mogą do niej uczęszczać uczniowie z klas I – VIII 



2. Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców / opiekunów prawnych karty zapisu. Karta 
powinna być złożona w świetlicy w dniu zapisu dziecka lub następnego dnia. 

3. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00. Rodzice / opiekunowie prawni mają 
obowiązek punktualnie odebrać dziecko ze świetlicy. 

4. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy 
świetlicy, nie wcześniej jednak niż o godzinie 7.00, do czasu wyjścia na zajęcia, odbioru przez osobę upoważnioną 
lub samodzielnego wyjścia wg pisemnych informacji.  
W przypadku braku kontaktu o godzinie 17.15 z rodzicami / opiekunami prawnymi i innymi upoważnionymi do 
odbioru dziecka przebywającego w świetlicy osobami, zostaje wszczęta odpowiednia procedura.  

5. Jednorazowe upoważnienia czy zwolnienia należy przekazywać w formie pisemnej na osobnej kartce ze ściśle 
określoną datą, danymi personalnymi osoby odbierającej lub godziną samodzielnego wyjścia dziecka i podpisem 
rodzica / opiekuna prawnego. 

6. Osobom nieupoważnionym oraz w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. 
7. O wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w karcie zapisu rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani 

są niezwłocznie poinformować wychowawców świetlicy oraz potwierdzić zmianę własnoręcznym podpisem. 
8. Przez cały rok szkolny w świetlicy obowiązuje obuwie zmienne. 

9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione z domu oraz pozostawione przedmioty. 

Pełny tekst Regulaminu dostępny u kierownika świetlicy i na stronie www.sp23wroc.pl  
 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem świetlicy i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. 

 

…………………………….   ………………………………………… 
Data      Podpis rodziców / opiekunów prawnych 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji zadań świetlicy szkolnej. 

 

…………………………….   ………………………………………… 
Data      Podpis rodziców / opiekunów prawnych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Przystankowa 32, 52-235 Wrocław  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji zadań świetlicy szkolnej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 

a oraz Art. 9 ust 1 lit a,. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4) Pani/Pana dane osobowe (imię nazwisko, dane kontaktowe, osoby upoważnione, inne informacje w tym o stanie zdrowia, 

seria i nr dowodu osobistego osób upoważnionych do odbioru dziecka)* przechowywane będą przez okres uczęszczania 

dziecka do świetlicy. 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia 

wniosku, oraz brakiem możliwości identyfikacji osób które mogą odbierać dziecko. 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu 

Zgodnie z art. 13 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Przystankowa 32, 52-235 

Wrocław. 

1. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować  

e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach 

określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania 

działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału 

w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, żywienia uczniów, korzystania z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW; 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych 

nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., 

poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, 

realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z 

zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja 

zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy 

szkolnej; 

c) Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia 

uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu 

nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP. 

3. Odbiorcami danych osobowych są, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu 

wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do 

zrealizowania celów przetwarzania. 

4. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie 

uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie 

przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez 

placówkę (wyniki egzaminów, arkusze ocen 50 lat). 

5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa 

danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest 

wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do 

podania danych. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak 

zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację 

głównych zadań przez placówkę względem ucznia. 

 



 

Klauzula informacyjna  

Wolontariat 

 Zgodnie z art. 13 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23, ul. 

Przystankowa 32, 52-235 Wrocław 

2.    Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e  -

mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków 

wynikających ze realizacji wolontariatu , na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO. 

 

4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i 

nazwisko, 

dane adresowe, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 

odrębnie dobrowolnej zgody; 

5.    Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, 

którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane 

zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wolontariatu oraz w 

obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z umową wolontariatu i akt 

osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

7.  Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia  

oświadczenia  o  cofnięciu  każdej  wyrażonej  zgody  w  każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8.   Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa 

danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych objętych treścią odrębnej zgody jest dobrowolne, jednakże 

niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu; 

 



 

 

Klauzula informacyjna korespondencja  

Zgodnie z art. 13 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Przystankowa 32, 52-

235 Wrocław 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e-

mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,e tj. odrębnej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z Administratorem;  

w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane  

w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora   

 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione przez administratora  

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej; 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji bądź do 

momentu wcześniejszego odwołania zgody; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. 

w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, 

wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;  

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego 

celu;  

10. wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 

człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.  

 



 

 

Klauzula informacyjna dla pracownika – po przyjęciu 

Zgodnie z art. 13 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 23 im.gen. Stafana 

„Grota”Roweckiego, ul. Przystankowa 32, 52-235 Wrocław. 

1. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować  

e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze)  i  w  celu 

rekrutacji,  zatrudnienia,  w  celu  obsługi  kadrowo-płacowej  pracowników  oraz  osób 

zatrudnionych  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych,  a  także  w  celu  realizacji  praw  i 

obowiązków wynikających ze stosunku pracy.  

3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w celu realizacji umowy zawartej między 

pracownikiem/kandydatem,  a  pracodawcą  -  w  zakresie  określonym  przepisami  prawa pracy, 

w szczególności wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy. Podstawą przetwarzania przez  

pracodawcę  innych  dodatkowych  danych  osobowych  może  być  wyraźna zgoda osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.) 

4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu 

wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do 

zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu oraz przez czas, w   

którym   przepisy   prawa   nakazują   przechowywanie   danych   lub   przez   okres 

przedawnienia  ewentualnych  roszczeń 

6. Posiadają  Państwo  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania 

(poprawiania). Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przysługuje jedynie w 

sytuacji,  jeżeli  ich  przetwarzanie  nie  jest  niezbędne  do  wywiązania  się  przez  nas  z 

obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. W 

przypadku   zmian   danych   osobowych,   w   szczególności   nazwiska   lub   adresu   do 

korespondencji,  mają  Państwo  obowiązek  niezwłocznie  zgłosić  to  Administratorowi 

(Pracodawcy) 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa 

danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Państwa  dane  osobowe  nie  są  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji 

międzynarodowej.  

9.  Osoby, których dane dotyczą, nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób skutki 

prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływają.  



 

10.  Administrator stosuje odpowiednie, na możliwie najwyższym poziomie środki techniczne i  

organizacyjne  zapewniające  ochronę  przetwarzanych  danych  osobowych  odpowiednią do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed   ich   

udostępnieniem   osobom   nieupoważnionym,   zabraniem   przez   osobę nieuprawnioną,   

przetwarzaniem   z   naruszeniem   przepisów   oraz   zmianą,   utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA  

Zgodnie z art. 13 i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016  r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Przystankowa 32, 52-

235 Wrocław 

1. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować  

e-mailowo: madamaszek@zontekispolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

2.  Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa , z sieci Internet bądź CEiDG 

3.  Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów, w  

szczególności  imiona,  nazwiska,  dane  teleadresowe,  nazwa  firmy,  dane konieczne do zawarcia 

umowy.   

4. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. gdy osoba, której 

dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności  na  

otrzymywanie  zapytania ofertowych;  lit.  b  -  przetwarzanie  jest niezbędne  do  wykonania  umowy,  

której  stroną  jest  osoba,  której  dane  dotyczą,  lub  do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lit. c - przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  

obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze,   w   szczególności   prowadzenie   dokumentacji   

podatkowej 

5.  Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  

uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.   

6.  Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej z 

uwzględnieniem przepisów  prawa   oraz przedawnienia   ewentualnych   roszczeń. 

7. Posiadają  Państwo  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych osobowych,  ich  

sprostowania.  Prawo  do  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, 

jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się  przez  nas  z  obowiązku  prawnego  i  nie  

występują  inne  nadrzędne  prawne  podstawy przetwarzania.  Posiadają  Państwo  także  prawo  

wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  w  przypadku  ich nie 

podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania.  

 



 

Klauzula informacyjna– proces rekrutacji 

Zgodnie z art. 13 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Przystankowa 32, 52-235 

Wrocław. 

1. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e  -

mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym naborze.  

3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów  

prawa  pracy,  jest  niezbędne,  aby  uczestniczyć  w  rekrutacji.  Podanie innych danych jest w 

pełni dobrowolne.  

4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnego naboru odbywa się w 

oparciu o:  

- przepisy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (art. 6  ust.  1  lit.  c  RODO),  w  zakresie  

wskazanym  w  tych przepisach  

-   dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w przypadku  

podania  danych  należących  do  szczególnych  kategorii  danych) w przypadku pozostałych 

danych. 

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 

należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane 

zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

6. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu rekrutacji. 

7. Mają Państwo prawo do żądania  od  administratora  dostępu  do  danych osobowych,  prawo  

do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  

sprzeciwu  wobec  przetwarzania, prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  

w  dowolnym momencie.  Wycofanie  gody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem 

przetwarzania,   którego   dokonano   na   podstawie   zgody   przed   jej wycofaniem. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa 

danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  udziału  w procesie rekrutacji. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji; 

 

10. Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w tym również w 

formie profilowania. 

 

 



 

 



 

 

Klauzula informacyjna dla decyzji  

Zgodnie z art. 13 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Przystankowa 32  

52-235 Wrocław. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować  

e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl, oraz telefonicznie: +48 608294903 

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o zwolnienie z zajęć 

przedmiotowych na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

10 czerwca  2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 843), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w 

sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1534), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373) 

4. Odbiorcami danych osobowych są, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu 

wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do 

zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie 

uczęszczał do placówki, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami 

związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa 

danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest 

wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do 

podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę 

względem ucznia.  



 

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zgodnie z art. 13 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23, ul. 

Przystankowa 32, 52-235 Wrocław 
2.    Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e  -

mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3.    Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, przy Szkole Podstawowa nr 23, ul. Przystankowa 32, 52-235 

Wrocław, w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS,  przyznania  świadczenia  

z  ZFŚS,  udokumentowania  przyznania  lub  odmowy przyznania  świadczenia  socjalnego  w  

ramach  ZFŚS,   na  podstawie  obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów 

prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 

r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.  

4.   W przypadku  powstania  jakichkolwiek  roszczeń  Pana/Pani  dane  będą  przetwarzane 

również  w  celu  obrony/dochodzenia  tych  roszczeń,  a  także  w  celu  wykazania zrealizowania  

ciążących  na administratorze  obowiązków  prawnych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4.    Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, 

którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane 

zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne 

do zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres 

dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą 

przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym 

zakresie. 

6.    Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7.    Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa 

danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8.    Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  wynika  z  ustawy  o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych w związku z postanowieniami Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. Ich podanie jest dobrowolne, jednak w przypadku  odmowy  podania  tych  

danych  nie  będzie  możliwe  skorzystanie  przez Pana/Panią ze świadczeń z ZFŚS. 



 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
 W ZWIĄZKU Z EWIDENCJĄ WEJŚC I WYJŚĆ  

 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 23, ul. 

Przystankowa 32, 52-235 Wrocław 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
madamaszek@zontekiwspolnicy.pl , Marek Adamaszek, tel.608294903 
3. Administrator pozyskał Państwa dane osobowe na potrzeby prowadzenia rejestru wejść 
i wyjść w naszej szkole. 
4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, data 
oraz godzina wstępu do placówki, godzina opuszczenia jednostki, cel wizyty, nazwa 
podmiotu, podpis. 
5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO w związku z 
art. 1 pkt. 14 ustawy Prawo Oświatowe. Podanie danych jest obowiązkowe. 
6. Państwa dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotów na podstawie przepisów 
prawa 
7. Państwa dane przetwarzamy przez okres przebywania w naszej placówce, a następnie 
przez okres jednego roku. 
8. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji. 
9. Mają Państwo prawo do dostępu do treści Państwa danych osobowych, poprawiania 
danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych.  
10. Mają państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych. Prawo można wykonywać pisząc na adres e-mail inspektora danych osobowych 
bądź listownie na adres szkoły. 
12. Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania 
Państwa danych osobowych, to mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do 
organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 


