
TWOJE PRAWA w zakresie ochrony danych osobowych,  

na gruncie RODO 

 

CO TO JEST RODO? 

RODO jest unijnym rozporządzeniem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które 

stosujemy  od 25 maja 2018 r. 

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI NA GRUNCIE RODO? 

1. PRAWO DO SPROSTOWANIA ORAZ UZUPEŁNIENIA DANYCH 

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy sprostowali Twoje dane 

osobowe, które są nieprawidłowe oraz abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe. 

2. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH  

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy potwierdzili, czy 

przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz otrzymać od nas dostęp do tych danych (w tym 

ich kopii). 

W szczególności możesz żądać dostępu do następujących informacji: 

- o celach przetwarzania Twoich danych osobowych, 

- o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, 

- o planowanym okresie przechowywania danych, lub o kryteriach ustalenia tego okresu, 

- o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ujawniliśmy Twoje dane osobowe lub 

którym mamy zamiar ujawnić te dane, 

- o możliwości skorzystania przez Ciebie z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o 

sposobie realizacji tych praw, 



- o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

- o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o 

konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie. 

3. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM) 

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe 

(zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).  

W takiej sytuacji mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem, że spełniona 

jest jedna z następujących przesłanek: 

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

- cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie mamy innej podstawy prawnej do ich 

przetwarzania, 

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. 

Nie możemy zrealizować prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy 

jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych 

osobowych: 

- w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa,  

- w celach archiwalnych, lub  

- w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH 

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy ograniczyli przetwarzanie 

Twoich danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: 

- kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas, 

- przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiłeś 

się usunięciu swoich danych osobowych, 

- nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 



W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy 

przetwarzać Twoje dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie: 

- za Twoją zgodą, lub  

- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub 

- w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

- z uwagi na ważne względy interesu publicznego. 

5. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy przekazali Ci w określonym 

formacie dostarczone nam przez Ciebie dane. Możesz również żądać od nas, abyśmy 

przesłali Twoje dane osobowe innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie 

możliwe.  

Prawo to przysługuje jeśli: 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz 

- dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową 

6. PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych 

opartych na prawnie uzasadnionym naszym interesie. W takiej sytuacji nie będziemy 

mogli dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie 

uzasadnione podstawy lub dane te są nam potrzebne do dochodzenia roszczeń. 

W szczególności masz również prawo do zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu. 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w 

przypadku, gdy: 

- przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej Twojej zgody – w takiej sytuacji 

możesz wycofać zgodę, 

- przetwarzamy Twoje dane, abyśmy mogli skutecznie realizować wiążącą nas umowę, 



- przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne, abyśmy mogli wypełniać swój 

obowiązek prawny. 

7. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, 

które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. 

Pamiętaj, że wycofanie zgody ni wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, w okresie w 

jakim zgoda obowiązywała. 

8. PRAWO DO WNIESIENIE SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, 

przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
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JAK MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW? 

W celu wykonania swoich praw:  

1. skieruj żądanie/wyślij wniosek na adres email: sp_swietoszowka@op.pl 

2. zadzwoń pod numer telefonu: 338152 925 ,lub 

3. udaj się do naszej placówki i zgłoś żądanie/złóż wniosek osobiście w Szkole Podstawowej 

im. Rudolfa Gila w  Świętoszówce 

Aby ułatwić Ci skorzystanie ze swoich praw przygotowaliśmy wzór wniosku o skorzystanie z 

praw w zakresie ochrony danych osobowych. 

Pamiętaj, przed realizacja Twoich praw będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli 

odpowiednio Cię zidentyfikować. 

  



TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKI 

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z powyższych praw, udzielimy CI odpowiedzi co do 

rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od 

dnia otrzymania wniosku. 

W sytuacjach wyjątkowych (np. skomplikowany charakter prośby, szeroki zakres żądania) 

termin rozpatrzenia wniosku może być wydłużony o kolejne dwa miesiące. W takim 

przypadku poinformujemy Cię o tym fakcie, przed upływem miesiąca od daty otrzymania  

wniosku. 

 

 

  



 

WNIOSEK O SKORZYSTANIE Z PRAW 

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię   

Nazwisko  

PESEL  

Dane kontaktowe * 

Nr. Telefonu  

Adres email  

*Opcjonalnie, wyłącznie dla usprawnienia kontaktu, na podstawie Twojej zgody. 

 

II. OSOBA WNIOSKODAWCY * 
Jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka, lub ucznia 
uczęszczającego do naszej placówki 

 

Jestem pracownikiem   
Jestem kontrahentem   

*Postaw krzyżyk w odpowiednim okienku.  

 

III. SPOSÓB ODPOWIEDZI NA WNIOSEK 
1. Elektroniczny*  

Adres email  
2. Telefoniczny*  

Nr telefonu  

3. Korespondencyjny*  

Ulica  

Nr domu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

*Postaw krzyżyk w odpowiednim okienku. 

 

IV. PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z JAKICH CHCESZ 
SKORZYSTAĆ 

1. Prawo do sprostowania oraz uzupełnienia danych  

Podaj proszę jakie dane chcesz sprostować lub uzupełnić: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



2. Prawo dostępu do danych osobowych 

Wskaż proszę w jakim zakresie chcesz uzyskać informację: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wskaż proszę czy chcesz wydania kopii 
danych: 

TAK NIE 

*Jeżeli TAK, wskaż proszę w jakim zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Prawo do usunięcia danych osobowych  

Wskaż proszę zakres danych objętych Twoim wnioskiem: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Wskaż proszę zakres, w jakim chcesz ograniczyć przetwarzanie Twoich danych 
osobowych: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych   

Wskaż proszę zakres danych, jaki chcesz przenieść: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jeżeli chcesz abyśmy przekazali Twoje dane innemu Administratorowi, wskaż proszę: 

• Jego dane (nazwa adres) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Sposób przekazania danych: 

o Elektroniczny (wskaż proszę adres poczty elektronicznej Administratora) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Korespondencyjny (wskaż proszę adres Administratora) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu  

Wskaż proszę w jakim zakresie chcesz wnieść sprzeciw: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Prawo do wycofania zgody 

Wskaż proszę, jaką zgodę chcesz wycofać: 



………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*postaw krzyżyk w odpowiednim okienku. 

Zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną do wniosku o skorzystanie z praw w zakresie 
ochrony danych osobowych*  

TAK  NIE  

*postaw krzyżyk w odpowiednim okienku. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - 

WNIOSEK O SKORZYSTANIE Z PRAW W ZAKRESIE OCHRNY DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

CO TO JEST RODO? 

RODO jest unijnym rozporządzeniem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które 

stosujemy  od 25 maja 2018 r. 

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH ? 

Administratorem danych osobowych wskazanych we wniosku o korzystanie z praw w zakresie 

ochrony danych osobowych RODO  jest Szkoła Podstawowa im. Rudolfa Gila w 

Świętoszówce, Świętoszówka 40, 43-386 Świętoszówka, reprezentowana przez Wicedyrektora 

– mgr Pawła Sowę 

Nasze dane kontaktowe: tel. 33 815 29 25, e-mail: sp_swietoszowka@op.pl 

Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych 

danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

 

JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ? 



Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Marię Dzięcioł-

Prusiel, z którą mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

kancelaria@adwokatjaworze.pl 

Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY 

DANE ? 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: 

• rozpatrzenia i załatwienia złożonego przez Państwa wniosku - przez okres 

rozpatrywania lub załatwiania sprawy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – 

Wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa w zakresie realizacji praw osób, 

których dane dotyczą określonych w RODO, 

• usprawnienia kontaktu - przez okres rozpatrywania lub załatwiania sprawy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda. 

• archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w 

szczególności obowiązku wykazania przestrzegania zasad ochrony danych 

wynikających z przepisów RODO – przez okres wynikający z tych przepisów, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami 

prawa, 

• ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez 

czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. F RODO - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci 

dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami. 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o: 

• dostęp do danych osobowych, a także otrzymania kopii 

mailto:kancelaria@adwokatjaworze.pl


Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy potwierdzili, czy 

przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz otrzymać od nas dostęp do tych danych (w tym 

ich kopii). 

• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia. 

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy sprostowali Twoje dane 

osobowe, które są nieprawidłowe oraz abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe. 

• usunięcia danych 

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe 

(zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).  

W takiej sytuacji mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem, że 

spełniona jest jedna z następujących przesłanek: 

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

- cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie mamy innej podstawy prawnej 

do ich przetwarzania, 

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. 

• ograniczenia przetwarzania danych  

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy ograniczyli przetwarzanie 

Twoich danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: 

- kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas, 

- przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i 

sprzeciwiłeś się usunięciu swoich danych osobowych, 

- nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one Tobie potrzebne do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

• wniesienia sprzeciwu 

Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

przez nas Państwa danych osobowych.  

Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz 

prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 F RODO.  Po zgłoszeniu przez Państwa 

sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem 

od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, 

abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne 

wobec Państwa interesów, praw i wolności. 



 

• cofnięci zgody 

w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mają Państwo  

prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jednak 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które podjęto przed wycofaniem 

zgody. 

Szczegółowe omówienie poszczególnych praw w zakresie ochrony danych osobowych 

oraz wskazówki jak z nich skorzystać znajdziesz: 

- na naszej stronie internetowej, pod adresem……, a także  

- na gazetce szkolnej. 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE ? 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy 

przekazać . 

 

 

 

 

 


