
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2019 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 L 119 z dnia 04.05.2016r.), zwanego dalej RODO, 

spółka Szkoła Jagiellończyk Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Szkoła „Jagiellończyk” sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, 62-800, ul. 

Skalmierzycka 2A, nr KRS: 0000504850, NIP: 6182146071, REGON: 30269729500000, zwana dalej „Spółką”, która prowadzi 

następujące podmioty oświatowe: Prywatna Szkoła Podstawowa „Jagiellończyk” ul. Skalmierzycka 2A, 62-800 Kalisz oraz ul. 

Grodzka 7, 62-800 Kalisz, Niepubliczne Przedszkole „Jagiellończyk” ul. Skalmierzycka 2A, 62-800 Kalisz oraz Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące „Jagiellończyk” ul. Grodzka 7, 62-800 Kalisz. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@jagiellonczyk.szkola.pl , 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej, a także przyszłych (w przypadku wyrażenia stosownej zgody) 

rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 

Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacji dziecka, wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu 

obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Spółkę, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia i obrony 

wzajemnych roszczeń- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A), b), c) i f), z art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 

2016 r.- Prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. 

4. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, do czasu wygaśnięcia 

wzajemnych roszczeń wynikających z umowy ze Spółką lub przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W 

przypadku nie dojścia do podpisania umowy o kształcenie dziecka w podmiocie oświatowym prowadzonym przez Spółkę wszelkie 

dane, pozyskane podczas procesu rekrutacji dziecka, zostają niezwłocznie zniszczone. 

5. Odbiorcami otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane ze Spółką, świadczące usługi na jej rzecz, 

m.in:  

 Firmy informatyczne obsługujące systemy informatyczne, w tym pocztę elektroniczną, lub udostępniające narzędzia informatyczne 

Spółce,  

 podmioty świadczące na rzecz spółki usługi księgowe, analityczne, audytowi, doradcze, prawne, kurierskie, cateringowe lub 

pocztowe, 

 podmioty współpracujące ze Spółką, z którymi Spółka zawarła umowy powierzenia danych, 

 podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa takie jak podmioty publiczne lub banki 



6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w 

czasie określonym przepisami prawa (10 lat). Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja 

archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt. 

7. Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli Spółka będzie zmuszona przenieść otrzymane od Pana/Pani dane 

osobowe do innych podmiotów spoza UE/EOG, Spółka zobowiązuje się do wprowadzenia specjalnych zabezpieczeń w postaci 

klauzul modelowych i zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. 

8. Na podstawie art. 15-21 RODO posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przetwarzanie danych 

osobowych na podstawie zgody uprawnia Pana/Panią do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na jej zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. W związku z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe na terenie podmiotów oświatowych pod kierownictwem 

Spółki funkcjonuje monitoring rejestrujący obraz. Nagrania są przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie trwale niszczone, 

z wyjątkiem sytuacji wskazanych w odrębnych przepisach prawa. Administratorem nagrań jest Spółka. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: 

 Wymogiem ustawowym- w przypadkach wynikających z Ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, m.in. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, pesel, aktualne miejsce zamieszkania dziecka. 

Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (nieprzyjęcie do 

Szkoły). 

 Obowiązkowe w celu ochrony roszczeń- dla danych stanowiących podstawę ochrony roszczeń stron wynikających z umowy, m.in. 

Imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania oraz PESEL przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości rozliczenia należności wynikających z umowy 

(nieprzyjęcie do szkoły) 

 Dobrowolne- w przypadkach, dla których wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody lub jej 

niewyrażenie skutkuje nieopublikowaniem osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach, zawodach, wycieczkach, części zajęć 

odpłatnych i innych wyjść grupowych, niezgłoszeniem ucznia do ubezpieczenia, brakiem możliwości skontaktowania się z 

Państwem. 

12. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na 

podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy przez Spółkę. 


