
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

nie powiązanych z procesem edukacyjnym  

w związku z uczęszczaniem uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem  

w reżimie sanitarnym 
 

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 (RODO) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem z siedzibą ul. Szkolna 9, 88-210 

Dobre, gimdobre@op.pl.  

2. W przypadku pytań dotyczących pozyskiwanych danych osobowych można skontaktować się z administratorem za 

pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@pspdobre.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze  względów  związanych  z  interesem publicznym w  dziedzinie 

zdrowia  publicznego, takich  jak  ochrona  przed poważnymi transgranicznymi  zagrożeniami zdrowotnymi  lub  

zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub 

wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, 

konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową (art. 9 

ust. 2 lit. i RODO), w zw. z §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, 

poz. 69 z późn. zm.) oraz wyrażonej zgodzie w celu określonym przy udzielaniu zgody na przetwarzanie danych (art. 

6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a r.o.d.o).  

4. Uzyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania placówki, w związku 

ze stanem epidemicznym w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym. 

5. Dane uczniów nie będą rejestrowane na trwałych nośnikach papierowych czy elektronicznych. Ewentualne 

przechowywanie danych będzie przez okres niezbędny do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Dobrem w okresie funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym.  

6. Administrator nie przekazuje i nie udostępnia danych innym odbiorcom (z wyłączeniem podmiotów do tego 

uprawnionych w zakresie wynikającym z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa).  

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

8. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału 

człowieka. 

9. Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych szczególnie chronionych, które dotyczą stanu 

zdrowia Państwa dziecka tj. temperatury ciała, gdyż jest to jeden z symptomów zarażenia koronawirusem i objawem 

zachorowania na COVID-19 oraz przebywania na kwarantannie lub izolacji domowej z powodu Covid-19 

domowników zamieszkujących z uczniem. Zakres danych został ograniczony do niezbędnego minimum. 

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie części w/w danych jest dobrowolne, lecz jest wymogiem niezbędnym do 

uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w PSP w Dobrem w okresie funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym. 

Zgodę można wycofać ja w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez zgłoszenie sprzeciwu pisemnie drogą elektroniczną lub tradycyjną.  

11. Mają Państwo prawo złożyć wniosek do administratora o dostęp do danych osobowych swoich i swojego dziecka, 

sprostowania, uzupełnienia danych, które są nieprawidłowe, niekompletne w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec bezpodstawnego przetwarzania 

danych. Ponad to mają Państwo prawo do przenoszenia danych (prawo do przesłania swoich danych osobowych 

innemu podmiotowi). 

12. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 


