
Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 

(Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informuje Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim 

przetwarzamy dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka (daje: dane osobowe), a także  

o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II  

w Lublinie; dane adresowe: ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się  

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email sp15@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres 

Administratora danych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora zadań dydaktyczno – 

wychowawczych, opiekuńczych oraz w celu zapewnienia profilaktyki zdrowotnej.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 

a) niezbędność do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) oraz niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem 

publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonal-

ne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują 

odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane 

dotyczą (art.9 ust.2 lit. g RODO) w związku z: procesem opieki, nauczania i wychowania 

uczniów; stosowaniem środków nauczania oraz tworzeniem bazy dydaktyczno-wychowawczej; 

organizowaniem życia jednostki oświatowej w zakresie: 

 realizowania zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły określonych  

w przepisach prawa: takich jak realizacja procesu nauczania, ewidencjonowanie uczniów  

na potrzeby procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, realizacja zajęć dodatkowych, 

zadań z zakresu BHP, żywienia uczniów, wypożyczania książek z biblioteki szkolnej, realizacji 

zajęć w świetlicy szkolnej. Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i Rozporządzenia 

Ministra Edukacji narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. prawo oświatowe. Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, co oznacza, że są Państwo obowiązani 

do podania danych. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań 

oświatowych wobec ucznia; 

 obowiązku archiwizacji dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy  

z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie 

przepisów wykonawczych.    

b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO)  

w zakresie: promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów na przykład 

poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków uczniów utrwalonych przy użyciu 

urządzeń rejestrujących, zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, organizacji nauki religii/etyki. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, 
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jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie 

wpłynie na realizację zadań oświatowych placówki;  

c) niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 

fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody 

(art. 9 ust. 2 lit. c RODO), w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych  

w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia ucznia.  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organ prowadzący, organy administracji publicznej 

uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. Urząd Miasta 

Lublin, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, inne na wniosek: np. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Sądy, Kuratorium 

Oświaty oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył umową przetwarzanie 

danych, takie jak: Lubelskie Centrum Ekonomiczno – Administracyjne Oświaty ul. Jana Gilasa 3,  

20-109 Lubin, COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice. 

6. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z ww. przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostek oświatowych miasta 

Lublin stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia  

19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach 

oświatowych miasta Lublin. Dla poszczególnych procesów przetwarzania danych przewiduje się 

następujące okresy przechowywania:  
 

Nazwa procesu przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania danych  

eksperymenty i innowacje pedagogiczne, dydaktyczno-wycho-

wawcze, programowe i organizacyjne w jednostce oświatowej 

oraz organizacja i sprawowanie nadzoru pedagogicznego, nadzór 

nad przestrzeganiem praw dziecka i ucznia, zapewnienie 

jednolitego stroju szkolnego, prowadzenie sprawozdawczości 

oraz udzielanie informacji o wynikach egzaminów, 

prowadzenie księgi uczniów lub wychowanków, sprawy 

dotyczące wypadków zbiorowych, śmiertelnych, powodują-

cych inwalidztwo a także prowadzenie rejestru wypadków, 

przeprowadzanie analizy wypadków uczniów, organizacja 

pracy w warsztatach szkolnych, organizacja imprez, akcji 

oraz uroczystości własnych, prowadzenie kronik i monogra-

fii, prowadzenie gazetki szkolnej; 

Dokumentacja przechowywana 

wieczyście 

dokumentowanie przebiegu egzaminów, sporządzenie oraz 

przechowywanie arkuszy ocen, prowadzenie ewidencji dzieci 

i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, 

dokonywanie skreśleń z listy uczniów i wychowanków  

50 lat kalendarzowych  

od 1 stycznia następnego roku  

po ostatecznym załatwieniu 

sprawy; 

dokumentowanie prac egzaminacyjnych, organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i dodatkowych w jednostce, uczestnictwo 

uczniów w imprezach i zajęciach poza jednostką oświatową 

oraz organizacja imprez i zajęć obcych na terenie jednostki, 

organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczek, 

wyjazdów i obozów, organizacja olimpiad i konkursów 

przedmiotowych oraz tematycznych, dokonywanie diagnozy 

gotowości szkolnej lub przedszkolnej, zwolnienia z zajęć 

edukacyjnych 

Po upływie 5 lat od 1 stycznia 

następnego roku dokumenty 

zostaną poddane ekspertyzie  

ze względu na jej charakter, treść 

i znaczenie a następnie  

w zależności od jej wyniku 

zostaną przekwalifikowane  

na materiały archiwalne  

lub wybrakowane; 



podejmowanie decyzji w sprawie wcześniejszego rozpoczęcia 

nauki, podejmowanie decyzji w sprawach zwolnień lub 

odroczeń od obowiązku szkolnego, prowadzenie nadzoru nad 

realizacją przez dziecko obowiązku szkolnego, organizacja 

kursów rowerowych i motorowerowych, sprawy dotyczące 

wypadków uczniów (z wyjątkiem wypadków zbiorowych, 

śmiertelnych oraz powodujących inwalidztwo), sprawy 

wojskowe uczniów lub wychowanków, sprawy dotyczące 

przestępczości dzieci i młodzieży oraz profilaktyka i resocja-

lizacja, opieka nad dziećmi i młodzieżą (dokumentacja dot. 

kontaktów z domami dziecka, pogotowiami opiekuńczymi, 

rodzinami zastępczymi itd.), dokumentacja badań dziecka  

z poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradnictwo 

zawodowo – wychowawcze, organizacja praktycznej nauki 

zawodu, prowadzenie dziennika działań bibliotecznych, 

ubezpieczenia uczniów;  

10 lat kalendarzowych  

od 1 stycznia następnego roku  

po ostatecznym załatwieniu 

sprawy; 

rekrutacja uczniów do jednostki, prowadzenie teczek 

osobowych uczniów i wychowanków, dokonywanie 

przeniesień uczniów i wychowanków w obrębie jednostki, 

nagradzanie i karanie uczniów, opiniowanie uczniów  

i wychowanków, przetwarzania danych zawartych w opiniach 

innych podmiotów o uczniach i wychowankach, wydawanie 

zaświadczeń i legitymacji szkolnych, pomoc materialna dla 

uczniów lub wychowanków – stypendia, zasiłki, internaty, 

wyprawka szkolna, udostępnianie dokumentacji medycznej, 

prowadzenie dzienników lekcyjnych i pozostałych zajęć, 

wydawanie odpisów dokumentacji przebiegów nauczania  

i wychowania, udostępnianie informacji o wynikach naucza-

nia i zachowaniu, organizacja praktyk uczniów lub wycho-

wanków, organizacja dowozu uczniów, prowadzenie 

dziennika zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, udostępnia-

nie zbiorów bibliotecznych, organizacja indywidualnego 

programu lub toku nauki, nauczania indywidualnego i zajęć 

rewalidacyjnych, organizacja przebiegu egzaminów;  

5 lat kalendarzowych  

od 1 stycznia następnego roku  

po ostatecznym załatwieniu 

sprawy; 

opieka zdrowotna – wewnętrzna, indywidualna dokumentacja 

medyczna uczniów, dokumentacja zbiorcza gabinetu 

lekarskiego 

20 lat kalendarzowych  

od 1 stycznia następnego roku  

po ostatecznym załatwieniu sprawy; 

śledzenie losów absolwentów 

po upływie 10 lat od 1 stycznia 

następnego roku dokumenty zostaną 

poddane ekspertyzie ze względu  

na jej charakter, treść i znaczenie  

a następnie w zależności od jej 

wyniku zostaną przekwalifikowane 

na materiały archiwalne  

lub wybrakowane; 

7. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobem przetwarzania danych opierających się 

na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu. 



8. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa  

w art. 15 RODO;  

b) prawo żądania sprostowania/poprawienie danych osobowych, w przypadkach, o których mowa  

w art. 16 RODO;  

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;   

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 

18 RODO; 

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 21 RODO; 

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych (RODO); 

g) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych obywa się odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie w formie, w jakiej została ona wyrażona (forma pisemna, wysłanie 

wiadomości e-mail o treści wycofania zgody z adresu, którego zgoda dotyczy). Cofnięcie to nie 

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

jej cofnięciem.  

10. Zgodnie z obowiązującymi prawem Szkoła Podstawowa nr 15 w Lublinie nie ponosi 

odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub 

innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkach,  

a następnie ich zamieszczenie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku 

innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniony albo zgody 

rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka. 

 

Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych. 

 

……………………………………………..  ……………………………………………….. 

             data              podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 


