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Karpacz, dnia 4 czerwca 2018r. 

 
            Informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych  

                          oraz praw osoby, której dane są przetwarzane 
 

 

Zgodnie z art. art. 13 i nast. 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej 
zwanym RODO – Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna jako organ 
prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową w Karpaczu, Szkołę 707 (zwaną 

dalej Szkołą), informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz dziecka w związku  
z procesem jego kształcenia, dydaktyki i wychowania jest Centrum Medyczne 
Karpacz Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpaczu 58-540 przy ul. Myśliwskiej 13, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000094508, NIP: 611-24-26-842,  
o kapitale zakładowym w wysokości 902’490,00 zł pokrytym w całości,  zwana 
dalej Spółką. 

2. Dyrektor Szkoły oraz pracownicy Szkoły są osobami upoważnionymi przez 
Administratora do przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka, 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod nr telefonu: 

883358127, adresem email: iodo@cmkarpacz.pl 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pana/Pani oraz dziecka w 

celach dydaktyczno – wychowawczych oraz w celach związanych z prowadzeniem 
dokumentacji dydaktycznej jest art. 6 ust. 1 lit. b)  i c) RODO, art. 47 ust. 1 pkt 7 
ustawy prawo oświatowe i inne akty prawne związane z prowadzeniem 

dokumentacji uczniów (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 
sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji). 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dziecka w celach związanych 

z udzielaniem mu świadczeń zdrowotnych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO, art. 3 
ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, art. 24 ust. 1 o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta. 
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Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych w celach 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w celach dydaktyczno – 
wychowawczych oraz związanych z prowadzeniem dokumentacji dydaktycznej na 

podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa, bez konieczności uzyskania 
odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani oraz dziecka w innych celach będzie 

możliwe tylko w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na 
przetwarzanie tych danych w innych celach, np. w celu przetwarzania danych 

osobowych dziecka (w szczególności jego wizerunku) na stronie internetowej 
Szkoły, w celu wykorzystania wizerunków dziecka na profilach Szkoły na 
portalach społecznościowych (np. facebook, google+, twiter, youtube), w celu 

prezentowania wyników nauczania w lokalnych mediach, plakatach lub ulotkach 
Szkoły.  

5. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celach:  

1) świadczenia na rzecz dziecka usług dydaktyczno – wychowawczych (np. 
podczas procesu rekrutacji dziecka do Szkoły, podczas trwania nauki 

dziecka, podczas korzystania przez dziecko z biblioteki czy zajęć 
dodatkowych – w przypadku ich zapewniania przez Szkołę),  

2) związanych z prowadzeniem dokumentacji dydaktycznej (np. dziennika, 

świadectw, prowadzenie księgi uczniów i dzieci, rejestry wydawanych 
legitymacji, świadectw, zaświadczeń, legitymacji szkolnych),  

3) przesyłania informacji szkołom obwodowym dotyczących realizacji 
obowiązku szkolnego,  

4) przekazywania dokumentacji dydaktycznej nowej szkole w przypadku 

rezygnacji z usług dydaktyczno – wychowawczych oferowanych przez 
Szkołę, 

5) w celach wewnętrznych rozliczeń Szkoły z księgowością Spółki, 

6) wykonywania przez Spółkę obowiązków ustawowych wobec Gminy Karpacz 
oraz wobec kuratora oświaty,  

7) zapewnienia ochrony zdrowia dziecka,  świadczenia na rzecz dziecka usług 
zdrowotnych, zarządzania udzielaniem usług zdrowotnych i ich 
rozliczaniem, 

8) w innych celach – po wyrażeniu przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani i dziecka w innych celach, 
wskazanych w zgodzie na przetwarzanie takich danych.  

6. Dane osobowe dziecka dotyczące jego zdrowia będą przetwarzane i 
przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania celów, w jakich dane 

zostały zebrane, natomiast pozostałe dane osobowe będą przetwarzane przez 
okres zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności w celu zarządzania i 
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rozliczania usług medycznych. Po utworzeniu dokumentacji medycznej dziecka 

Administrator ma obowiązek jej przechowywania co najmniej przez okres 20 lat 
od dnia dokonania ostatniego wpisu. Termin ten może się wydłużyć w przypadku 

dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych). Cel ten wynika z 
przepisów kodeksu cywilnego.  

Dane osobowe dziecka związane ze świadczeniem na jego rzecz usług 

dydaktyczno – wychowawczych będą przetwarzane i przechowywane przez okres 
niezbędny do wypełniania celów, w jakich dane zostały zebrane (przez okres 

obligatoryjnego obowiązku przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej). 

Dane przetwarzane ze względu na ustawę o rachunkowości i przepisy podatkowe 

przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym 
powstał obowiązek podatkowy.  

Dane osobowe przetwarzane w innych celach, w tym w celach marketingowych 

będą przetwarzane od dnia wyrażenia zgody do dnia jej wycofania. Po upływie 
okresu możliwych roszczeń Państwa dane w tym zakresie zostaną usunięte 

(wersja papierowa zgody) lub poddane anonimizacji (dane zamienią się w 
kod/szyfr uniemożliwiający ustalenie osoby, do której należą dane).    

7. Poza Administratorem, odbiorcami danych osobowych Pana/Pani oraz dziecka są 

następujące podmioty: Dyrektor i pracownicy Szkoły, Gmina Karpacz, Kurator 
oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Narodowy Fundusz Zdrowia, lekarze 

i pielęgniarki świadczący usługi zdrowotne, inne podmioty, które w ramach 
świadczenia usług medycznych i diagnostyki medycznej uczestniczą w procesie 
przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dziecka.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych swoich i dziecka 
oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu i  - w razie 

złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do cofnięcia tej zgody w 
dowolnym momencie.  

Nie można żądać usunięcia danych dotyczących stanu zdrowia dziecka oraz 
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych w okresie objętym obowiązkowym 
przechowywaniem przez Administratora dokumentacji medycznej. 

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (dotychczas: Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych).  
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