
PLACÓWKA OŚWIATOWA "JONATAN" S.C., AGNIESZKA MICHALAK, HALINA PYKA 
ul. Stanisława Wyspiańskiego 29, 43-300 Bielsko-Biała 
NIP: 5472123913, REGON: 241656596 

1 
 

 

INFORMACJA 
o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Szanowni Państwo, 
od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jonatan 

z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Błękitnej 14, oraz ul. Mickiewicza 21. 
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych określonych 

w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ) oraz Ustawy 
o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198) na podstawie art. 6 ust 1 pkt 
a/b/d/e/f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Urząd Gminy Bielsko-Biała, Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Kuratorium Oświaty. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach 
prawa, w tym zgodnie z rzeczową klasyfikacją dokumentacji archiwalnej. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 
w odrębnych przepisach. 

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
8. Są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie uniemożliwienie realizacji współpracy. 
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jonatan 

_________________________________________ 

Administrator Danych Osobowych 

 


