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KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ 

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Zgodnie z art. 13 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 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, 

informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa   nr 9 z siedzibą w Legnicy przy ulicy 

Marynarskiej 31, 59-220 Legnica, telefon kontaktowy: 76 7233130, adres poczty elektronicznej: 

sekretariat@sp9.legnica.eu . 

2. Administrator danych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pani/Pan 

Mariusz Kwaśnik.  Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl 

lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej. 

3. Dane osobowe Pani/ Pana/ Pani dziecka/ Pana dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i 

organizacji egzaminu ósmoklasisty. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:  

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze) w związku z:  

-  art.  44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 

-rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków,  

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 

- informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 

2021/2022, CKE,  

Jeżeli przekażecie Państwo informacje o stanie zdrowia ucznia w tym m.in. zaświadczenie o stanie zdrowia, 

opinię  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach 

w uczeniu się, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności 

sprzężone dane osobowe Pani/ Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit.  c RODO oraz  

art. 9 ust. 2 lit. g RODO (dla danych dotyczących stanu zdrowia) w związku z: 

- ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków,  

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 

- Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 

2021/2022, CKE. 

5.  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów  

prawa (w tym właściwa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ze względu na miejsce zamieszkania). 

Dane związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty będą przekazywane do OKE za 

pośrednictwem Systemu Informatycznego Obsługującego Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO) 

6. Państwa  dane osobowe będą przetwarzane do   8 stycznia 2023 roku ( w tym m.in.: protokoły przebiegu 

egzaminu z poszczególnych przedmiotów z poszczególnych sal, jeden egzemplarz protokołu zbiorczego 
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przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami 

egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora,  kopie wykazów uczniów przystępujących do egzaminu z 

danego przedmiotu w danej sali, kopie decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu z danego przedmiotu 

jeżeli taka sytuacja ma miejsce podczas egzaminu)  a następnie przez okres archiwizowania danych 

dotyczących organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty zgodnie z obowiązującymi w szkole regulacjami w 

zakresie archiwizacji, czyli przez okres 5 lat kalendarzowych liczonych od dnia 1 stycznia następnego roku, w 

którym nastąpiło zakończenie procedury przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. 

7. Administrator danych osobowych  oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki organizacyjne i 

techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają 

wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 

8. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym  

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO). 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania jest 

przepis prawa, brak ich podania uniemożliwi wzięcie udziału  ucznia w egzaminie ósmoklasisty. 

Podanie innych danych-  istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka jest dobrowolne, jednak brak  

ich podania uniemożliwi ich uwzględnienie przy organizacji egzaminu ósmoklasisty. 

11. Państwa  dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie 

są poddawane profilowaniu. 

12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 

 

 


