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Do przekazania rodzicowi, powieszenia na tablicy informacyjnej szkoły, strona internetowa 

 

                                                                                   Jaworzyna Śląska , dnia 25 maja 2018r. 

Klauzula informacyjna  

dla dziecka/rodzica dziecka 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Patryk 

Hebrowski, email hebrowski@wp.pl 

2) Dane osobowe dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli 

spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).  

4) Odbiorcami danych osobowych dziecka/podopiecznego będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z 

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). 

5) Dane osobowe dziecka/podopiecznego przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( 

Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. 

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania 

danych osobowych dziecka/podopiecznego. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu : 

 realizacji procesu kształcenia, 

 dokumentacji przebiegu nauczania, 

  wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i 

statystycznych wynikających z ustawy Prawo o oświatowe i ustawa o systemie oświaty.  

  przechowywane są przez okres wymagany  przez Prawo o oświatowe i ustawę  

o systemie oświaty i  przepisów wykonawczych; 

 w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to 

konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane 

wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni  

i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też wynika z obowiązku ustawowego 

administratora 

  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. 

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo  oświatowe i ustawa o 

systemie oświaty jest obligatoryjne. 

 

 
 

 

……………………………………………… 

czytelny podpis 


