
Klauzula informacyjna  
 

Dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 
Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana/ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, ul. Cieszyńska 4, 43-445 
Dzięgielów. Tel. +48 33 852 97 10, e-mail: spdziegielow@oswiata.goleszow.info.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie możliwy jest pod nr telefonu: 517 907 967, 
e-mail: iod@cuw.goleszow.pl. 

3. Dane osobowe Państwa oraz ucznia będą przetwarzane w celu niezbędnym do: 
a) Realizacji Statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określonych w Ustawie - Prawo 

Oświatowe, z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) oraz Ustawie o Systemie Oświaty z dnia     
7 września 1991r. (Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zm.); 

b) Realizacji procesu edukacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

4. Dane osobowe Państwa oraz ucznia mogą być przetwarzane w celu niezbędnym do: 
a) Publikacji wizerunku ucznia w przypadku wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
b) Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi. 
 

5. Odbiorcami (czyli firmy/instytucje, które mogą mieć dostęp do danych lub mogą im zostać one udostępnione) Twoich 
danych mogą być: 

a) Podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych; 
b) Instytucje ubezpieczeniowe w przypadku korzystania z ubezpieczeń; 
c) Inne instytucje oświatowe/publiczne/organizatorzy konkursów. 

6. Dane osobowe Pani/Pana oraz ucznia będziemy przechowywać / przetwarzać: 
a) W związku z edukacją przez okres jej trwania oraz po ustaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
b) W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. 

7. Podanie Pani/Pana oraz ucznia danych osobowych jest warunkiem koniecznym, wynikającym z przepisów prawa, 
niezbędnym do realizacji zadań w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu poniższe prawa wynikające z RODO: 
a) Prawo dostępu do treści swoich danych; 
b) Prawo do ich sprostowania; 
c) Prawo do ich ograniczenia przetwarzania; 
d) Prawo do ich usunięcia; 
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
f) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001457

