
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Szkoła Podstawowa im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie, Baborowo 18, 

 64-500 Szamotuły 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Baborowo, 
Baborowo 18, 64-500 Szamotuły(dalej: ”Szkoła”), e-mail: szkola.baborowo@op.pl 
2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej   Baborowo jest Sebastian Łabowski e- mail:  
inspektor@bezpieczne-dane.eu 
3.   Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres rekrutacji dziecka do 
placówki i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego 
dane dotyczą. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c  w/w ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z 
dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych w placówce. 
5.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych 
przepisów prawa. 
6.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 
7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że 
podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
8.    Podanie przeze mnie danych osobowych w przypadku dziecka z obwodu szkoły jest obowiązkowe, 
na podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku nauczania, w tym ustawy Prawo oświatowe z 
dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198). 
 
Podanie danych osobowych w przypadku dziecka z poza obwodu szkoły jest dobrowolne, jednak 
niezbędne dla realizacji w/w celów na podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku nauczania, 
w tym ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o 
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)  
9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 

 

 

 



Uwaga: Przy uzupełnianiu punktu 9 proszę upewnić się, że dane osobowe nie są przetwarzane w 

formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania przez 

usługodawców placówki takich jak np. wydawnictwa oferujące portale do diagnozy 6-latka bądź 

diagnozy przedegzaminacyjnej. 

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana 

bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Za inny przykład (niż ten wskazany powyżej dot. 

diagnozy) można podać automatyczne odrzucenie elektronicznego wniosku kredytowego czy 

elektroniczne metody rekrutacji bez interwencji ludzkiej. Jeżeli przewidują Państwo podejmowanie 

decyzji w sposób zautomatyzowany (można o to dopytać dostawcę oprogramowania np. do diagnozy 

6-latków i przedegzaminacyjnej takich jak Nowa Era) i stosowanie profilowania, konieczne jest 

ujawnienie tego faktu. Należy wskazać, na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 

jakie są zasady ich podejmowania i jakie może mieć to znaczenie i konsekwencje dla osoby, której  

dane są w ten sposób przetwarzane. 

 

 


