KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
ORAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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(ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. str.1), dalej „RODO” informuję,
że:
 Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie, z siedzibą Gierałtów nr 47, 59-730
Nowogrodziec, reprezentowana przez Dyrektora.
 inspektorem ochrony danych jest P. Janusz Wyspiański, dostępnym pod:
adresem email: januszwyspianski@abi24.eu oraz numerem tel. +48 600 246 497
 Podane przez Państwo dane osobowe dzieci są przetwarzane w celu zgłoszenia uczestnictwa
dzieci w zajęciach Świetlicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie,
na podstawie obowiązujących przepisów prawa:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art.
13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.,
poz., 59 ze zm.),
b) w celu realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych w świetlicy szkolnej, zgodnie z:
obowiązującą Ustawą o systemie oświaty


Podane dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna/osoby upoważnionej w celu zapisania
dziecka do świetlicy i odbierania dziecka ze świetlicy, są przetwarzane zgodnie
z obowiązującą Krajową Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
– RODO;



Podanie przez Państwo danych osobowych w/ jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do świetlicy szkolnej.



Przetwarzany wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w świetlicy szkolnej w celu publikacji
w materiałach publikowanych na stronie internetowej szkoły jest przetwarzany na podstawie
odrębnej podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;



Podanie danych w/w wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej
niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, brakiem możliwości odebrania
dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice.



Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Szkoły,
podmioty którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także
te, którym dane zostaną



Dane osobowe pozyskane w procesie zapisu na zajęcia w świetlicy będą przechowywane nie
dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki i do czasu ustania
prawnego obowiązku przetwarzania danych osobowych dzieci w Szkole.



Dane osobowe ucznia, jego rodziców/prawnych opiekunów oraz osób upoważnionych do
odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.



Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych
rodzica/prawnego opiekuna oraz osób upoważniony do odbioru dziecka z świetlicy szkolnej
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie
wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).



Ma Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób
odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.



Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w
tym również w formie profilowania.

