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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ PRZEZ 
PUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ŚW.KATARZYNIE  

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia  
z siedzibą w Św. Katarzynie, 

ul. Główna 94, 55-010 Św. Katarzyna 
 

 Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz  
w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z prowadzeniem 
korespondencji e-mail z naszymi pracownikami i przedstawicielami.  
 
KIM JESTEŚMY? 
 Jesteśmy jednostką publiczną i nazywamy się PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W ŚW.KATARZYNIE im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia, ul. Główna 94(dalej: My). Kontakt do naszego inspektora 
ochrony danych osobowych to: Wojciech Huczyński, sp.katarzyna94@gmail.com 
 
PO CO TEN DOKUMENT? 
 W dniu 25 maja 2018 roku weszły do stosowania regulacje Rozporządzenia 
Ogólnego o Ochronie Danych (zwane: RODO).RODO dla przypadków zbierania 
danych osobowych nakłada obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym  
w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane. W świetle RODO otrzymując od Ciebie 
wiadomość z określonego adresu e-mail, z określoną treścią, z podpisem, zbieramy 
dane osobowe. W tym dokumencie udzielamy Tobie wymaganych prawem informacji  
i tym samym spełniamy obowiązek prawny wynikający z RODO. 
 
SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 
 Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje 
dane w związku z prowadzoną korespondencją e-mail. Jednocześnie Twoje dane 
kontaktowe mogliśmy uzyskać od kogoś w Twojej organizacji (np. poprzez wskazanie 
Ciebie w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu 
poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji). 
 
 
 
 

http://www.sp78.wroclaw.pl/images/2017_2018/PDF/Rodo_1.pdf
http://www.sp78.wroclaw.pl/images/2017_2018/PDF/Rodo_1.pdf
http://www.sp78.wroclaw.pl/images/2017_2018/PDF/Rodo_1.pdf
http://www.sp78.wroclaw.pl/images/2017_2018/PDF/Rodo_1.pdf
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W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 
 Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną 
korespondencją. Może to być wykonywanie przez nas usług, zamawianie określonych 
świadczeń lub dostaw, rekrutacja, albo inne działanie związane z naszym 
przedsiębiorstwem. Jeżeli jesteś naszym klientem, potencjalnym klientem, lub jego 
przedstawicielem, będziemy przetwarzać również Twoje dane w celach 
marketingowych. 
 
W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 
 Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: adres e-mail oraz dane 
zawarte przez Ciebie w przesyłanej do nas korespondencji (zwyczajowo zagadnienie 
będące przedmiotem korespondencji oraz stopka z danymi kontaktowymi) 
 
NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE? 
Twoje dane przetwarzamy w celu: 
(1)wywiązania się przez nas z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa albo  
w ramach realizacji działań w interesie publicznym.  
(2)w celu realizacji umowy, która nas wiąże, albo w celu jej zawarcia 
(3)jeżeli chcesz się u nas zatrudnić Twoje dane podane dla potrzeb Rekrutacji 
przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie  
się w procesie rekrutacji i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej. 
 
JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 
 Dane z korespondencji e-mail przetwarzamy przez okres jej przydatności dla 
wzajemnych kontaktów. Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym 
bezwzględnie usuwamy korespondencję. Jeżeli jednak zakończymy bieżący kontakt, 
Twoje dane będziemy przechowywać przez okres kolejnych 5 lat (w imię reguły 
rozliczalności ) i następnie podejmiemy decyzję o zasadności jej usunięcia.  
 
KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 
 Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom 
komercyjnym. Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane 
dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych: 
a. 
firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne 
b. 
kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej  
działalności 
c. 
firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia 
wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności 
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d. 
podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej 
działalności.  
 Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne 
dla osiągnięcia danego celu. Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych 
przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesy 
publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach 
naszej jednostki samorządu terytorialnego. Dostęp do tych danych osobowych mogą 
uzyskać w toku kontroli również uprawnione organy administracji centralnej (np. 
kontrola NIK, kontrola Urzędu Skarbowego, kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 
 

 

 




