
KLAUZULA INFORMACYJNA 

(ogólna) 

 

Na podstawie art. 13 oraz 14  Rozporządzenia 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  

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) (dalej RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Sandomierz, pl. Poniatowskiego 3,  

27-600 Sandomierz, tel. 15 815 41 00, e-mail: um@um.sandomierz.pl 

 

2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: 

magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w calach:  

• dofinansowanie kosztów młodocianych (zwrot kosztów zatrudnienia); 

• zwrot kosztów dojazdu z domu do szkoły dzieciom i młodzieży posiadającym orzeczenie  

o niepełnosprawności; 

• awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, 

• postepowanie konkursowe na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola; 

• przyznawanie świadczeń zdrowotnych nauczycielom; 

• prowadzenie rejestru pracowników: dyrektorów szkół i przedszkoli, akt pracowniczych  

i ewidencji czasu ich pracy; 

• kontrola realizacji obowiązku nauki; 

• przekazanie, rozliczenie i kontrola dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych działających 

na terenie Gminy Sandomierz; 

• wystawianie not obciążeniowych dla Gmin, z terenu których dzieci uczęszczają  

do sandomierskich przedszkoli publicznych i niepublicznych; 

• prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych; 

• przekazywanie, rozliczanie i kontrola dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki; 

• nauczanie indywidualne i rewalidacja indywidualna; 

• zatwierdzanie arkusza oraz aneksów do arkusza organizacji szkół i przedszkoli na dany rok 

szkolny; 

• zakładanie i likwidacja szkół, przedszkoli i żłobków; 

• wystawianie not obciążeniowych dla Gmin z terenu których dzieci uczęszczają na zajęcia 

międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym; 

• rozpatrywanie i załatwianie wniosków oraz skarg w zakresie spraw związanych z oświatą.  

 

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 RODO  

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na gminie; 

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy powierzonej administratorowi; 

•  możemy również przetwarzać Państwa dane jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

• za wyraźną i dobrowolna zgodą możemy również przetwarzać inne Państwa dane 

osobowe, w szczególności dane wskazane do kontaktu. 
 

5. Państwa dane osobowe są przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania do 

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, dane osobowe mogą być również udostępnione  

innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

 



6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych.  

 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa 

• prawo dostępu do danych osobowych; 

• prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

• w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do wycofania zgody  

w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).  

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.  

 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.  

 

 
 


