
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
 

1. Контролером наданих персональних даних є Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Flagi Polski (далі: 

«Адміністратор»), зареєстрований за адресою , ul. św. Barbary 5, 32-590 Libiąż адреса 

електронної пошти: sp3@libiaz.pl; 
Administratorem podanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Flagi Polski (dalej jako: 

„Administrator”), z siedzibą przy, ul. św. Barbary 5, 32-590 Libiąż, adres e-mail: sp3@libiaz.pl; 

2. Функцію інспектор із захисту даних виконує Joanna Grabowska  

e-mail: grabowskaodo@gmail.com; 
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Joanna Grabowska, e-mail: grabowskaodo@gmail.com; 

3. Персональні дані дітей, а також відповідні дані батьків / законних опікунів будуть оброблені 

для виконання дидактичних, освітніх та опікунських завдань відповідно до: Закону від 7 

вересня 1991 року про систему освіти (Законодавчий збірник від 2018 року) пункт 1457 та 

1560), Закон від 14 грудня 2016 року - Закон про освіту (Законодавчий збірник від 2018 року, 

ст. 996, 1000 та 1290), а також виданими на їх підставі розпорядженнями відповідних 

міністрів. 
Dane osobowe dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane będą przetwarzane w celu 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz innych aktów 

wykonawczych wydanych przez ministrów właściwych. 

4.  Одержувачами персональних даних будуть лише суб'єкти, уповноважені отримувати 

персональні дані на підставі закону, в тому числі Міністерство національної освіти, Рада з 

питань освіти, страховик на підставі заяви про шкоду та інші за запитом, напр. Суд, МОПС, 

фізичні особи та суб'єкти, з якими укладені відповідні договори обробки персональних 

даних, та навчальний заклад, яким керує Контролер, де навчається ваша дитина; 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do otrzymania danych 

osobowych na mocy przepisów prawa, w tym Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, 

ubezpieczyciela na podstawie roszczenia oraz inne na życzenie m.in. Sąd, MOPS, osoby fizyczne i podmioty, 

z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz organ prowadzący 

Administratora, do której uczęszcza Państwa dziecko; 

5. Надання персональних даних є обов'язковою вимогою і обов'язкове з огляду на положення 

права на освіту; 
Podanie dane osobowych jest obowiązkowe biorąc pod  uwagę przepisy prawa dotyczące obowiązku 

edukacyjnego; 

6. Ви маєте право вимагати від Контролера доступ до персональних даних, що стосуються 

особи, до якої вони відносяться, їх виправлення, видалення або обмеження обробки, 

перенесення даних. 
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.  

7. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, тобто до Голови управління з питань 

захисту персональних даних; 
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

8. Дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень, зокрема профілюванню; 
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu; 

9.  Особисті дані Вас і Ваших неповнолітніх зберігатимуться протягом усього часу 

продовжувати навчання і після закінчення цього терміну, визначеного спеціальними 

правилами; 
Dane osobowe Państwa i dzieci będą przetwarzane przez okres kontynuowania nauki oraz określonego 

odrębnymi przepisami.  

10. Персональні дані можуть передаватися країнам поза межами Європейської економічної зони 

або міжнародним організаціям.  
Dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do 

organizacji międzynarodowych. 
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