
Інформація про обробку персональних даних 

Загальна інформація 

 

 

1. Відповідно до Регламенту ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016 року (далі – 

GDPR), адміністратором персональних даних, які обробляються в рамках 

виконуваних завдань, є початкова школа № 1 з двомовним та спортивним 

відділеннями. Тадеуша Костюшка в Лідзбарку, вул. Działdowska 13, 13-230 

Lidzbark. 

 

2. Контактні дані Уповноваженого із захисту даних - пана Marcina 

Dobuckiego, електронна пошта: sp1@iodlidzbark.pl 

 

3. Правові підстави для обробки: 

 

а) у разі виконання юридичного обов'язку, покладеного на розпорядника 

персональних даних на підставі законодавчих положень - ваші персональні 

дані обробляються: 

 

• для виконання завдань, що випливають із законодавчих положень, 

 

• на підставі ст. 6 сек. 1 літ. c GDPR, 

 

• їх надання є обов'язковим, що випливає з положень законодавства, а 

ненадання цих даних унеможливить виконання вашого запиту/заявки. 

 

б) у разі виконання завдань у суспільних інтересах або в рамках здійснення 

органом державної влади персональних даних на основі відповідних 

законодавчих положень, зокрема Закону про освіту та Закону про систему 

освіти - ваші персональні дані обробляються: 

 

• для виконання завдань, що випливають із законодавчих положень, 

 

• на підставі ст. 6 сек. 1 буква e GDPR, 

 

• їх надання є обов'язковим, що випливає з положень законодавства, а 

ненадання цих даних унеможливить виконання вашого запиту/заявки. 

 

в) у разі укладання договору про надання послуг чи постачання або укладання 

цивільно-правового договору - ваші персональні дані обробляються: 

 

• для підготовки, виконання та врегулювання договору, 

 

• на підставі ст. 6 (1) (а) b GDPR, 

 

• їх надання є добровільним, однак їх надання є умовою для укладання 

договору. 

 

в) у разі оприлюднення зображення студентів у публічному просторі, у тому 

числі на веб-сайтах - ваші персональні дані обробляються: 

 

• на підставі вашої згоди - ст. 6 (1) (а) GDPR, 

 

• Надання особистої інформації є добровільним, 

 

• ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду, що призведе до 

припинення надання послуги адміністратором персональних даних. Відкликання 

згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі 

згоди до її відкликання. 

 



4. Зверніть увагу, що персональні дані оброблятимуться протягом періоду, 

необхідного для досягнення цілей, зазначених у пункті 3: 

 

а) на строк, передбачений законом, 

 

б) на строк, передбачений законом, 

 

в) до закінчення строку позовної давності для потенційних вимог за 

договором, 

 

г) до моменту відкликання згоди на обробку персональних даних. 

 

5. Ваші персональні дані не будуть передані в третю країну. 

 

6. Ваші персональні дані можуть бути розкриті суб'єктам, які виконують 

завдання від імені та від імені розпорядника персональних даних, наприклад: 

 

а) постачальники програмного забезпечення виключно для забезпечення їх 

ефективної роботи з дотриманням принципів захисту персональних даних та 

конфіденційності обробки, 

 

б) поштових операторів для забезпечення кореспонденції, 

 

в) суб'єкти державної влади в рамках укладених договорів і договорів та у 

межах чинного законодавства. 

  

 

7. Ви маєте право вимагати від адміністратора персональних даних доступ до 

ваших персональних даних, виправлення їх, видалення або обмеження їх 

обробки. 

8. Ви маєте право передавати дані в тій мірі, в якій вони обробляються в 

ІТ-системах на підставі наданої згоди або з метою укладання, виконання та 

виконання договору. 

 

9. Ви маєте право заперечити проти обробки в ситуаціях, коли персональні 

дані обробляються з метою виконання завдання в суспільних інтересах або для 

здійснення публічних повноважень або обробка необхідна для цілей законних 

інтересів, які переслідує адміністратор. 

 

10. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу Генерального 

інспектора із захисту персональних даних / Президента Управління захисту 

персональних даних - у Варшаві, вул. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 


