
Szanowni Państwo, 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 

z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie                            

o Ochronie Danych Osobowych). 

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie 

im. ks. dr. B. Sychty.  

Z Administratorem Danych można skontaktować się telefonując pod numer: (58) 686 34 34  

lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: ul. M. Curie – Skłodowskiej 19, 83-400 

Kościerzyna.  

2. Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych,                   

w razie takiej konieczności, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych, drogą pocztową 

wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”, lub elektronicznie na adres 

e-mail: iod.oswiata@koscierzyna.gda.pl. 

 

3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych (statutowych) szkoły, 

określonych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz statucie                                    

i regulaminach szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych, pozyskanych w tym celu, 

jest art. 6 ust 1 pkt. c) i e) oraz art. 9 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia RODO.  

Informujemy również, że przetwarzamy Państwa dane w formie monitoringu wizyjnego w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły. Prowadzony monitoring 

obejmuje pomieszczenia szkoły oraz terenu wokół niej. Podstawą prawną przetwarzania w tym 

celu jest art. 6 pkt.1 lit e) RODO.  

 

Przekazanie nam Państwa danych osobowych w powyższych celach jest wymogiem ustawowym. 

 

4. W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

(np. w celu promocji szkoły lub osiągnięć jej uczniów). Podstawą prawną takiego przetwarzania 

jest art. 6 ust.1 pkt. a) RODO.  

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje 

Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu                        

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

wycofaniem. 
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Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się                                     

z Administratorem. 

 

5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. 

Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych                        

na podstawie przepisów prawa. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani                             

do organizacji międzynarodowych. 

7. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony 

właściwym przepisem prawa. Z zastrzeżeniem, że dane pozyskiwane z monitoringu wizyjnego 

przechowywane są przez okres 30 dni, a dane osobowe, których podstawę przetwarzania 

stanowi Państwa zgoda, przetwarzane będą do momentu wycofania tej zgody. 

8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

zaktualizowania, usunięcia. Macie Państwo również prawo do sprzeciwu oraz ograniczenia 

przetwarzania danych.  

9. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

/Urzędu Ochrony Danych Osobowych/. 

10. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

 

Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań. 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do 
analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 


