
Trąbki Wielkie, 25 maja 2018 r. 

 

Klauzula informacyjna Szkoły Podstawowej im Kunegundy Pawłowskiej 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) informuję, że: 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej  
w Trąbkach Wielkich, z którym można się skontaktować: 

– telefonując na numer telefonu (58) 682 87 30 

– faksując na numer fax (58) 682 87 30 

– pisząc na adres 83-034 Trąbki Wielkie ul. Sportowa 2   

– mailując na adres e-mail: sp.trabkiwielkie@gmail.com 

Inspektorem danych osobowych jest pan Łukasz Gołda, z którym można się skontaktować pisząc  
na adres e-mail inspektor@cbi24.pl 

Dyrektor Szkoły przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz 
nauczycieli. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym 
w szczególności: ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawę z dnia 14 grudnia 
2016 roku Prawo oświatowe, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej, 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela lub zgodę osoby, której dane dotyczą. 

Dyrektor Szkoły jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz 
osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacja praw 
i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożone przez przepisy prawa pracy, w tym 
w szczególności: ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 
1982 roku Karta Nauczyciela, ustawę z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, ustawę z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 
seksualnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, 
ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 4 marca 
1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania 
i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Są udostępniane innym podmiotom na podstawie 
przepisów prawa 

Dyrektor Szkoły nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie podejmuje w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie profiluje. 
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Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane 
osobowe są zbierane. 

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie 
tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Dyrektora Szkoły. 

Rodzice, opiekunowie prawni ucznia, którego dane dotyczą oraz inna osoba, której również to dotyczy 
mają prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które rodzice, opiekunowie prawni ucznia oraz  
inna osoba wyrazili zgodę, mają prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, 
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz mają prawo do bycia 
zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres 
korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 
przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych dotyczących wypoczynku, wycieczek, 
konkursów dla uczniów organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Kunegundy Pawłowskiej  
w Trąbkach Wielkich 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
informuję że: 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej  
w Trąbkach Wielkich, z którym można się skontaktować: 

– telefonując na numer telefonu (58) 682 87 30 

– faksując na numer fax (58) 682 87 30 

– pisząc na adres 83-034 Trąbki Wielkie ul. Sportowa 2   

– mailując na adres e-mail: sp.trabkiwielkie@gmail.com 

Inspektorem danych osobowych jest pan Łukasz Gołda, z którym można się skontaktować pisząc na 
adres e-mail inspektor@cbi24.pl 

1. Celem przetwarzania jest organizacja wypoczynku, wycieczek oraz konkursów dla uczniów. 
2. Podstawą przetwarzania są:Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rozporządzenie 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert  
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  
z wykonania tych zadań.. 

3. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe  
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych. Nie 
przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 5 lat a następnie zniszczone. 
5. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. 
6. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym 

dane osobowe są zbierane. 
7. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. 

Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań publicznych. 
8. Rodzice, prawni opiekunowie ucznia lub osoba, której dane dotyczą, mają prawo do dostępu  

do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi  
do organu nadzorczego. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł 
zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych 
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się 
ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. 
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż 
wynikające z przepisów prawa. 
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Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych dotyczących rekrutacji na wolne 
stanowiska pracy w Szkole Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej  
w Trąbkach Wielkich, z którym można się skontaktować: 

– telefonując na numer telefonu (58) 682 87 30 

– faksując na numer fax (58) 682 87 30 

– pisząc na adres 83-034 Trąbki Wielkie ul. Sportowa 2   

– mailując na adres e-mail: sp.trabkiwielkie@gmail.com 

Inspektorem danych osobowych jest pan Łukasz Gołda, z którym można się skontaktować pisząc  
na adres e-mail inspektor@cbi24.pl 

2. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko. 
3. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 

stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych  
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby, która 
wyraziła dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia 
lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących  
jej danych osobowych. 

4. Dane osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym odbiorcom. 
5. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 10 lat (zgodnie z 4421. § 1, 

w związku z art. 118 Ustawy – Kodeks Cywilny) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce 
zamieszkania (miasto). Pozostałe dane zawarte w złożonej aplikacji zostaną usunięte po upływie  
3 miesięcy od daty publikacji wyniku naboru lub do czasu wycofania się ze zgody. 

7. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. 

8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym 
dane osobowe są zbierane. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających 
z przepisów prawa pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. 

10. Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W stosunku do przetwarzania danych 
osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać 
usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo 
do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną  
na adres korespondencyjny Administratora lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana  
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za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania 
danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 

11. Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające,  
że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych 
przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa. 

 

 


