
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. 

UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administrator Danych 
Administratorem Pani/Pana dane oraz dane osobowe dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy, Siercza 428; 

2. Inspektor Ochrony Danych 
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail 

iod@synergiaconsulting.pl oraz pod numerem telefonu 500 610 605 

3. Cele i podstawy przetwarzania 
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane oraz dane osobowe dziecka w celach dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych  na 

podstawie: 
1) Art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rozporządzeniem 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 tej dokumentacji 

2) dobrowolnie udzielonej zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO) 

1. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane oraz dane osobowe dziecka mogą zostać udostepnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom 

informatycznym, hostingowym, prawniczym,  firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani 

np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym 

2. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane 

1) w związku z danymi przetwarzanymi na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody do czasu jej wycofania lub przez czas osiągnięcia 

celu, po tym okresie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących 

archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

2) w związku z danymi przetwarzanymi w związku z realizacją ustawowych  zadań (art. 6 ust. 1 lit c RODO) przez okres niezbędny 

wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub 

bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

1. Prawa osób, których dane dotyczą 
Posiada Pani/Pan prawo do; 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

4) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem: 

a) ust. 3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii 

lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator 

b) ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym 
c) ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

5) Wycofania dobrowolnie udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

2) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych osobowych jest: 

1) w przypadku danych o stanie zdrowia dobrowolne,  jednak niezbędne do realizacja zadań opiekuńczych 

2) w przypadku danych przetwarzanych w związku z realizacją zadań ustawowych dla których podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c RODO 

– obowiązkowe, konsekwencje odmowy podania danych wynikają z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe 

1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Pani/Pana dane oraz dane osobowe dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania; 
 

Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną 

mailto:iod@synergiaconsulting.pl


 

……………………………………………………………… 

data i podpis 

 

ZGODA 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego/naszego dziecka o stanie zdrowia w szczególności dane o alergiach, 

stosowanej diecie, lekach, specjalistycznym leczeniu przez  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy, Siercza 428; 

będącego administratorem moich danych osobowych, w celu realizacji zadań opiekuńczych. 

Zostałam/em poinformowany/a, że niniejsza zgoda jest dobrowolna oraz może być w każdym momencie wycofana poprzez złożenie 
oświadczenia w siedzibie Administratora Danych Osobowych. 
 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

*niewłaściwe skreślić 

 

………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………… 

(podpis rodzica)      (miejscowość, data) 

 

………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………… 

(podpis rodzica)      (miejscowość, data) 

 

 


