
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (dalej RODO) informuję 

Panią/Pana*, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko – Amerykańskie Szkoły Prywatne  

Sp. z o.o.. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową  

i przepisami prawa. 

 

2. Pani/Pana dane osobowe są 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 Polsko – Amerykańskie Szkoły Prywatne Sp. z o.o. 

        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. 

 

3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy,  

       do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Polsko – Amerykańskie Szkoły 

       Prywatne Sp. z o.o. lub przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku nie 

       dojścia do podpisania umowy o kształcenie dziecka w naszej szkole, wszelkie dane, pozyskane 

       podczas procesu rekrutacji dziecka, zostaną niezwłocznie zniszczone. 

 

4.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika z chęci zgłoszenia dziecka do 

       szkoły, a konsekwencją niepodania danych będzie niemożność przyjęcia dziecka do szkoły. 

 

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

       zautomatyzowany w tym profilowania na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach 

       wykonywania umowy przez Polsko – Amerykańskie Szkoły Prywatne Sp. z o.o. 

 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

      organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

      obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą przetwarzają dane 

osobowe, dla których Administratorem jest szkoła. 

 

7. Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Pani/Pana tj. od Państwa. Nie będziemy 

przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, 

Norwegia, Liechtenstein, Islandia). 

 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: może Pani/Pan złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o: 

1) sprostowanie (poprawienie) danych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

2) usunięcie  przetwarzanych danych;  

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie 

do złożonego wniosku); 

4) dostęp do danych;  

5) przeniesienie danych do innego administratora danych.  



 

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek w siedzibie Polsko – Amerykańskich Szkół 

Prywatnych Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 6E, 70-392 Szczecin 

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. 

To, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej 

wykorzystywania przez Polsko – Amerykańskie Szkoły Prywatne Sp. z o.o.  danych oraz od celu ich 

przetwarzania. 

 

9. Prawo do sprzeciwu 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony 

interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych 

osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: 

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za 

nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, 

lub 

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

10. Skarga 

Może Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

11. Kontakt  

Nasze dane kontaktowe: Polsko – Amerykańskie Szkoły Prywatne Sp. z o.o. ul. Ks. P. Wawrzyniaka 

6E, 70-392 Szczecin, tel. 91 4225544, 500517960, 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Polsko – Amerykańskich Szkołach Prywatnych Sp. z 

o.o. - sekretariat@polskoamerykanska.pl 
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