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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Fundacja "PROMYK". Słowackiego 19 w 

Ostrowcu Św. (zwana dalej Fundacją)  informuje, iż przetwarza dane osobowe wynikające z przepisów 

oświatowych, w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.   

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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) (Dz. Urz. UE Lz. 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż: 

 

I.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Fundacja 

"PROMYK"., ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

 

II.CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA. 

1) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami. 

Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami, na podstawie 

Art. 6 ust. 1lit rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i rozporządzenia i 

akty wykonawcze. 

2) Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji pracowników i pracy pracowników już zatrudnionych na 

podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r., Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

z późniejszymi zmianami, rozporządzenia i inne akty wykonawcze. 

3) Dane osobowe kontrahentów przetwarzane są w celach realizacji umowy, rachunkowych na podstawie 

Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

Ordynacja podatkowa z późniejszymi zmianami rozporządzenia i inne akty wykonawcze. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw, rozporządzeń i innych 

aktów wykonawczych. 

 

III. ODBIORCY DANYCH :  dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH :  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

V. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH :  zgodnie z RODO, podmiotom, których dotyczą dane osobowe 

przysługuje : a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) prawo do sprostowania 

(korygowania) swoich danych, c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, d) prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e) prawo do przenoszenia danych, f) prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

VI. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH : podanie danych w 

zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach 

podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI : W oparciu o podane dane osobowe 

Administrator nie będzie podejmował wobec podmiotów , których te dane dotyczą zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

 

 

Ostrowiec Św. , dnia ........................................   ........................................................................ 

         (czytelny podpis) 


