
 KLAUZULA INFORMACYJNA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA  

W RZESZOWIE 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 

RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu 

przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych przez Szkołę Podstawową nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie (dalej 

„Szkoła”). 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25  

im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów,  

(nr tel.: 17 748 35 60, 17 748 35 59), adres e-mail: sekretariat@sp25.resman.pl 

 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

numerem telefonu: 17 875 43 74 lub adresem e-mail: iod1@erzeszow.pl 

 

3. Szkoła może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: 

• zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży,  

• obsługa sekretariatu uczniowskiego, 

• rekrutacja oraz sprawy pracownicze, 

• obsługa księgowa szkoły, 

• prowadzenie analiz statystycznych, 

• wynajem pomieszczeń, 

• prowadzenie postępowań o dostawy i usługi, 

• dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw, 

• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Szkoły poprzez monitoring z zachowaniem 

prywatności i godności osób, 

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione 

do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji. 

 

6. W związku z przetwarzaniem przez Szkołę, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy    

        dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych  
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e)     prawo do przenoszenia danych 

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

 

7. Przetwarzanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym 

w formie profilowania). 

 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych 

adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie 
 


