
Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych 

Szanowna Pani/Szanowny Panie 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.), zwanego dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopankach, z siedzibą Kopanki nr 52, 64-330 Opalenica, 

telefon: 614473630, e-mail: szkola@spkopanki.eu 

2. Inspektorem Danych Osobowych jest: Rafał Bachorz, e-mail: rafal.bachorz@itodo.pl 

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – wypełnianie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, w zakresie prowadzenia rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej w Kopankach 

b) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawa z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty – wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie kształcenia, wychowywania i 

sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą; 

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody udzielonej, w zakresie przetwarzania wizerunku, celem promocji dziecka oraz szkoły: 

• niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości publikowania zdjęć i informacji promujących osiągnięcia ucznia. 

4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom: 

a) podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego; 

b) podmiotom, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania; 

c) osobom upoważnionym przez Panią/Pana; 

d) innym podmiotom na podstawie Państwa zgody. 

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji 

archiwalnej tj. do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do szkoły. 

6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, przechowywane są do czasu wycofania zgody lub po osiągnięciu celu, dla którego 

zostały zebrane. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) prawo dostępu do przetwarzania danych osobowych i otrzymywanie ich kopii; 

b) prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, po jej wycofaniu; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie. Cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem. 

9. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

mailto:rafal.bachorz@itodo.pl
https://maps.google.com/?q=ul.+Stawki+2,+00-193+Warszawa&entry=gmail&source=g

	Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych
	Szanowna Pani/Szanowny Panie


