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Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 we Wrocławiu 
 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W ZWIĄZKU Z EWIDENCJĄ WEJŚĆ I WYJŚĆ    
SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72  

 IM. WŁADKA ZAREMBOWICZA WE WROCŁAWIU 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72  im. Władka 
Zarembowicza we Wrocławiu(dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem 
Sekretariat.sp072@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres ul. Trwała 17-19, 53-335 Wrocław .  
 
Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod mailem 
iod.sp072@wroclawskaedukacja.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 
16, 61-671 Poznań.  
 
Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Ciebie, na potrzeby prowadzenia rejestru wejść  
i wyjść w placówce.  
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, data oraz godzina 
wstępu do placówki, cel wizyty, godzina opuszczenia jednostki oraz Twój podpis. 
 
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonywanie zadania realizowanego  
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 
czyli zapewnienie bezpieczeństwa w placówce. Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
 
Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom komercyjnym, jednakże musisz wiedzieć, że dane mogą 
być dostępne dla: 

a) Kancelarii prawnych, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności; 
b) w przypadku monitoringu  – agencji ochrony. 

 
Twoje dane przetwarzamy przez czas przebywania w naszej placówce, a następnie przez okres zgodny 
z naszą Instrukcją kancelaryjną.  
 
Nasza placówka wykorzystuje rozwiązania informatyczne, które posiadają swoje serwery na terytorium 
USA – czyli poza terytorium Unii Europejskiej. Korzystamy przy tym wyłącznie z rozwiązań tych 
podmiotów, które przynależą do systemu Tarczy Prywatności, czyli do systemu w ramach którego 
poszczególne podmioty są zobowiązane stosować analogiczne reguły bezpieczeństwa danych, jak te 
określone przez prawo unijne. 
 
Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania danych, ograniczenia 
przetwarzania danych, usunięcia danych. Uprawnienia te możesz wykonać pisząc na adres e-mail 
iod.sp072@wroclawskaedukacja.pllub listownie na adres naszej placówki. 
 
Osobno pragniemy Cię poinformować, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
swoich danych osobowych. Prawo można wykonywać pisząc na adres e-mail 
iod.sp072@wroclawskaedukacja.pl    lub listownie na adres naszej placówki.  
 
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, 
to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru – Prezesa Urzędu  Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
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