
Klauzula Informacyjna 
 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., 

Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 

 

I. Administrator Danych Osobowych 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej, z siedzibą 

w Suchej Beskidzkiej, przy ul. płk. T. Semika 3, 34- 200 Sucha Beskidzka 

Reprezentowana przez Panią Dyrektor Renatę Trybała 

 

II. Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1. Jest Pan Zbigniew Maryon 

2. pod adresem poczty elektronicznej: iod@sucha-beskidzka.pl 

3. pod nr telefonu: 33 874-95-54 

4.pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

III.Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych. 

Dane będą przetwarzane w celu: 

– w celu realizacji procesu edukacyjnego, 

– w celu dokumentacji przebiegu kształcenia, 

– w celu wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych 

wynikających z ustawą Prawo o oświatowe i ustawa o systemie oświaty. na podstawie art. 6, ust 1, pkt c. RODO 

(„przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”); 

– na podstawie zgody ( Art. 6 ust.1 pkt a RODO),  

 

zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017, poz. 2198)- art. 31 ust.1, art.35 ust.1-2; 

2) § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170);  

3) § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170) 

4) art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

5) Rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 1591); Rozp. MEN z dnia 23 

kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci 

i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 529); Rozp. MEN z dnia 24 lipca 

2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 

1113 oraz z 2017 r. poz. 1652). 

 



 

IV. Odbiorcy danych osobowych 
Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązującego 

prawa.  

 VI. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane będą przechowywane przez okres ustalony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 

VII. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych 

1. dostępu do swoich danych osobowych, 

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3. usunięcia swoich danych osobowych, 

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

5. przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych.                                                                                                 

6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych 

osobowych 
Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez nasza jednostkę, określonych w 

przepisach prawa wymogiem ustawowym. 

 

X.  Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU MONITORINGU 

 W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

 

1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 

Suchej Beskidzkiej. Z Administratorem można skontaktować się listownie : Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II, ul. płk. T. Semika 3 , 34-200 Sucha Beskidzka, e- 

mailowo: sekretariat@zssucha.pl oraz telefonicznie – /033/ 874 22 18 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Zbigniew Maryon, z którym można skontaktować się  

e- mailowo: iod@sucha-beskidzka.pl oraz telefonicznie: /033/ 874 95 54. 

 

3. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO oraz  art.  108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, 

poz. 996). 

 

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe w celu wykonywania obowiązku prawnego, a także podmioty, 

którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

6. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 1 miesiąca od 

dnia nagrania. 

 

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

sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania. 

 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne 

decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili. 

 

 

9. 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 dotyczące ochrony danych osobowych. 

 

10. Monitoringiem objęte są korytarze szkoły, szatnie, wejścia do szkoły, boisko szkolne, 

teren przed głównym wejściem do szkoły od strony ulicy. 

 

11.Dodatkowych informacji dotyczących monitoringu można uzyskać w sekretariacie szkoły. 
 

mailto:sekretariat@zssucha.pl

