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Zarządzenie Nr 10/2018/2019  

Dyrektora Szkoły Podstawowej im Armii Krajowej w Jabłonnie 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”),  

Dyrektor Szkoły informuje, że:  

§ 1 

Administratorem danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Jabłonnie Reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie od dnia 

1 stycznia 2019 r. jest: 

pan Artur - Marcin Jeremin 

Podajemy dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać 

ewentualne przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych: 

numer telefonu: 601285478 

e-mail: arturjeremin@gmail.com 

§ 2 

Dyrektor informuje, że  

1. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej 

w Jabłonnie adekwatnie do zakresu obowiązków. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły i nie będą 

udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie 

z wymogami prawa.  

mailto:sp.jablonna@spjablonna.idsl.pl


    
    Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej 

 w Jabłonnie 

 
 

05-110 Jabłonna   tel./fax. 227824643   

ul. Szkolna 2  sp.jablonna@spjablonna.idsl.pl 

NIP: 536-16-43-466  www.sp-jablonna.pl 

Regon 000627354 

4. Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe  

z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami). 

5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio  

w sekretariacie szkoły. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie 

będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług. 

§ 2 

Uchyla się zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie  nr 36/2017/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

Jolanta Braun  

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie 
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