
VI. Spełnienie obowiązku szkolnego 

  

1. Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 

przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Szkoła Podstawowa im. Karola 

Wojtyły w Rotmance, którego dane kontaktowe są następujące: 

• adres korespondencyjny: Al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn 

• nr telefonu: 58 682-13-17, 58 683-08-50 

• adres e-mail: sekretariat@rotmanka.com.pl 

  

2. Inspektor ochrony danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo 

kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: 

iod@rotmanka.com.pl. 

  

3. Cel przetwarzania danych 

Dane osobowe są przetwarzane w celu kontrolowania spełnienia obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki przez dzieci zamieszkałe  w obwodzie szkoły oraz w celu powiadomienia 

rejonowej szkoły właściwej ze względu na adres zameldowania o uczęszczaniu dziecka do 

szkoły. 
  

4. Podstawa przetwarzania danych 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jako prawnym 

obowiązku ciążącym na administratorze w związku z art. 40 i 41 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku – Prawo oświatowe. 

Powiadomienie rejonowej szkoły właściwej ze względu na adres zameldowania o 

uczęszczaniu dziecka do Szkoły Podstawowej  wynika z art.  6 ust. 1 lit e) RODO – 

przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym. 
  

5. Obowiązek podania danych 

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. 
  

6. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu (nie dłużej niż 

trwa obowiązek szkolny) oraz okres wynikający z przepisów o archiwizacji. 
  

7. Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych mogą być: organ prowadzący – Urząd Gminy Pruszcz Gdański oraz 

szkoła podstawowa rejonowa wg miejsca zameldowania. Ponadto odbiorcami danych są 

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na 

podstawie podpisanych umów. 
  

8. Prawa osób 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich 

kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie opiera się o art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), 

prawo do usunięcia danych z uwzględnieniem art. 17 ust. 3 RODO 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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