
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), informuję, iż: 

1. Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem danych osobowych jest:  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie 

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora:  ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina 

 e-mailem szkoła@sp2skawina.pl    telefonicznie :  (12) 276  38 80 

2. Inspektor ochrony danych - IOD 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo 

kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Danych inspektorem ochrony danych (IOD), którym jest Paweł Chochół 

w następujący sposób: 

listownie na w/w na adres siedziby administratora lub e-mailem: iodo@gminaskawina.pl 

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 

Dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica będą przetwarzane w celu realizacji zadań opiekuńczych  - 

zapewnienia dziecku  zajęć świetlicowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO w związku z  Ustawą  Prawo 

oświatowe  art. 105. W przypadku upoważnienia do odbioru dziecka dane osoby upoważnionej przetwarzane będą na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy 

przepisów prawa. Dane mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji celów 

przetwarzania na podstawie zawartej umowy powierzenia i/lub w sytuacjach wynikających z przepisów prawa. 
5. Kategorie odnośnych danych osobowych 

Przetwarzane będą dane identyfikacyjne dziecka (imię i nazwisko), dane opiekuna prawnego (imię i nazwisko), dane osobowy 

upoważnionej (imię i nazwisko, PESEL) 

6. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów, 

dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt. 

7. Przysługujące Państwu uprawnienia 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,  

c) żądania usunięcia danych osobowych,    

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,   

f) prawo do przenoszenia danych, 

g) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest w Polsce Urząd 

Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

8. Obowiązek podania danych 

 W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,  

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak 

możliwości realizacji celów, w jakich zbierane są dane osobowe lub brak możliwości zawarcia takiej umowy 

9. Informacje o przekazywaniu danych  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Informacje o profilowaniu 

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.  

11. Źródło pochodzenia danych 

W przypadkach upoważnienia do odbioru dziecka dane osobowe osób upoważnionych pozyskiwane są od osoby ( opiekuna 

prawnego dziecka) udzielającej upoważnienia. 
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