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WZORY OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SZKOLE 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZNIA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim 
celu, i jakim sposobem, jest Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku,                                             
ul. Przebendowskiego 27, 84-100 Puck mail: sppuck@wp.pl 
Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod.sp.puck@gmail.com 
Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania jest realizacja zadań szkoły. 
Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, między innymi: Ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Ustawy o systemie 
informacji oświatowej, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie 
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz 
sposobu ich działania oraz zgody osoby, której dane dotyczą (np. wizerunek). 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa. W przypadku nieprzyjęcia do 
szkoły, dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana przez okres 1 roku; w przypadku przyjęcia do 
szkoły dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana nie dłużej niż do końca okresu kształcenia; przez 
okres 5 lat (dzienniki lekcyjne, dzienniczki praktyk) oraz 50 lat (arkusze ocen), a także gdy będzie miało to 
zastosowanie – do momentu odwołania Państwa zgody. 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, BHP). 
Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 
sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo dodatkowo prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych. Wycofać się ze zgody można w formie 
wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak 
możliwości przetwarzania przez nas tych danych.  

 
 

Imię Nazwisko Data Podpis opiekuna prawnego 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KANDYDATA DO PRACY 

 
Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim 
celu, i jakim sposobem, jest Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku,                                           
ul. Przebendowskiego 27, 84-100 Puck mail: sppuck@wp.pl 

Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod.sp.puck@gmail.com 

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji. 

Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, między innymi: Ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Ustawy z dnia 21 
listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, oraz zgody osoby, która wyraziła dobrowolne, konkretne, 
świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, 
przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Podanie danych wynikających z 
przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z 
przepisów prawa (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome 
przekazanie nam tych danych. 

Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji 
lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona 
do akt osobowych. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 
prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym 
przetwarzamy Państwa dane). 

Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 
sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo dodatkowo prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych. Wycofać się ze zgody można w formie 
wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak 
możliwości przetwarzania przez nas tych danych. 

 
 

Imię Nazwisko Data Podpis kandydata 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ W OBSZARZE OBJĘTYM MONITORINGIEM 

 
Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim 
celu, i jakim sposobem, jest Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku,                                            
ul. Przebendowskiego 27, 84-100 Puck mail: sppuck@wp.pl 

Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod.sp.puck@gmail.com 

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest ochrona uczniów, pracowników i mienia naszej 
placówki. 

Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane: 
-  w budynku „A” mieszczącym się przy ul. Przebendowskiego 27 przez 30 dni,  
- w budynku „B” mieszczącym się przy ul. Nowy Świat 12 przez 14 dni, licząc od dnia, w którym dokonane 
zostało nagranie. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa (np. Straż Miejska, Policja). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis 
oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do nagrywania obrazu i dźwięku). 

Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia ich 
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH 
 
Wchodząc i przebywając na terenie objętym uroczystością zorganizowaną przez Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego  – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku. 
 
Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim 
celu, i jakim sposobem, jest Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku,                                           
ul. Przebendowskiego 27, 84-100 Puck mail:sppuck@wp.pl 

Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 

z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod.sp.puck@gmail.com 

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest promocja szkoły. 

Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora  
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz Państwa zgody, którą wyraziliście poprzez wyraźne działanie potwierdzające, 
przyzwalające na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. 
 

Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub zgłoszenia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Odbiorcy danych 
Państwa dane osobowe w postaci zarejestrowanego wizerunku zostaną udostępnione na stronie www szkoły 
oraz na facebooku szkoły. 

Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  
e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można  
w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy administratora. 
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSOBY BĘDĄCEJ STRONĄ UMOWY CYWILNOPRAWNEJ 

 
Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim 
celu, i jakim sposobem, jest Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku,                                            
ul. Przebendowskiego 27, 84-100 Puck mail: sppuck@wp.pl 

Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 

z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod.sp.puck@gmail.com 

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem 
umowy. 

Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zawartej między nami umowy. 

Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 pełnych lat kalendarzowych, po rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu umowy, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 
prawa (np. ZUS, Urzędy Skarbowe). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis 
oprogramowania). 

Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 
sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 


