
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, iż: 

1) Administratorem Danych Osobowych Państwa i Państwa Dzieci  jest Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Grodzisku Maz. przy ul. Bartniaka 13a, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły. 

 

2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa Dzieci -  zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. c, e  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 

3) Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pani Beata Karaśkiewicz, e-mail: 

b.karaskiewicz69@gmail.com, 

 

4) Państwa Dane Osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem 

nauczania oraz z działalnością wychowawczą i opiekuńczą, a także promocji działalności szkoły oraz pokazaniu 

osiągnięć i umiejętności dzieci - art. 6 pkt 1. a) , c); art. 9 pkt.2 a), h) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Szkoły Podstawowej  nr 1 im. 

Henryka Sienkiewicza w Grodzisku Maz. przy ul. Bartniaka 13a i instytucje (takie, jak Biuro Oświaty w Grodzisku 

Maz., Kuratorium Warszawskie, MEN) oraz firmy z którymi zawarto umowy powierzenia danych osobowych. 

 

5) Dane Państwa  i  Państwa dzieci będą przetwarzane wyłącznie w zakresie: imienia i nazwiska rodziców/prawnych 

opiekunów, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, imienia i nazwiska dziecka, miejsca 

zamieszkania dziecka, daty urodzenia dziecka, numeru PESEL dziecka. Podanie tychże danych jest obowiązkiem 

ustawowym i wynika z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 

 

6) Podstawą przetwarzania Państwa Danych Osobowych są zgody na przetwarzanie danych dobrowolnie przez 

Państwa podpisane. 

Podanie danych oraz podpisanie zgód jest niezbędne do zawarcia umowy. 

 

7) Posiadają Państwo, również  prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych - zgodnie z art. 15-18 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych, 

 przenoszenia danych - zgodnie z art. 20 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - zgodnie z art.21  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych,  

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli Państwo uznacie, 

że ochrona przetwarzania Państwa danych osobowych nie jest dostatecznie zabezpieczona albo nieprawidłowo 

wykonywana. 

 

8) Państwa Dane Osobowe będą przechowywane przez czas przewidziany w zakresie i przepisach prawa czyli do 

momentu zakończenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody.W przypadku przyjęcia dziecka do 

przedszkola/ szkoły dane osobowe dziecka/ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych będą – zgodnie z ustawą 

z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty, przetwarzane w celu realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zgodnie z w/w ustawą będą przechowywane przez 5 lat od 

momentu zakończenia nauki. W przypadku decyzji o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły zostaną 

bezzwłocznie usunięte. 

 

9) Państwa dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz żadnej organizacji 

międzynarodowej. 

                  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych  - Szkołę Podstawową  nr 1    

im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku Maz. przy ul. Bartniaka 13a w celach realizacji obowiązków prawnych związanych 

z procesem nauczania oraz z działalnością wychowawczą i opiekuńczą  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

………………………………….. 

data i podpis 

mailto:b.karaskiewicz69@gmail.com

