
Klauzula informacyjna 

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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Szkoła  Podstawowa  Nr  1  w
Ciechanowie, ul. Orylska 3, 06-400 Ciechanów

2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  możliwy  jest  pod  adresem  e-mail:
a.dziewanowska@obslugarodo.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach
określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu
promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka;

b. 6  ust.  1  lit.  c  RODO,  tj.  gdy  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów
dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  placówki  w  celu  wykonania
obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo  oświatowe  takich,  jak  prowadzenie  ewidencji  dzieci  na  potrzeby
procesów  nauczania,  realizacja  procesu  nauczania,  prowadzenie  dziennika,
żywienie  dzieci,  prowadzenie  zajęć  dodatkowych,  realizacja  zadań  z  zakresu
BHP;

c. 6  ust.  1  lit.  e  RODO,  tj.  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania
realizowanego  w  interesie   publicznym   lub  w  ramach  spawania  władzy
publicznej powierzonej administratorowi; 

d. 9  ust.  2  lit.  h  RODO,  tj.  w  celu  prowadzenia  ewidencji  dzieci  na  potrzeby
procesów  nauczania,  realizacji  procesu  nauczania,  realizacji  zadań  z  zakresu
BHP.

4. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym dziecko
będzie uczęszczało do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w
każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku
prawnego przez placówkę.

Dane  objęte  obowiązkiem  archiwizacyjnym  będą  przetwarzane  zgodnie  z  okresem
wskazanym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

Dane  przetwarzane  na  podstawie  zgody  przetwarzane  będą  do  momentu  cofnięcia
zgody.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do
czasu wycofania zgody.

Dane  przetwarzane  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  osób  i  mienia  (nagrania  z
monitoringu)  przechowywane  będą  przez  okres   do  3  miesięcy  lub  w wypadku  gdy



nagrania  wizyjne  stanowią  dowód w stosownym  postępowaniu  do czasu  otrzymania
informacji o zakończeniu postępowania.

5. Posiada Pan/i prawo do: 

 żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

 prawo do ich sprostowania, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania

 prawo do prawo do cofnięcia zgody,  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania
była wydana zgoda

6. Przysługuje  Panu/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie  danych  osobowych  w  celu  wykonania  przez  Administratora  obowiązku
prawnego  jest  wymogiem  ustawowym.  W  celu  uczęszczania  dziecka  do  placówki  są
Państwo  zobowiązani  do  podania  danych.  Niepodanie  danych  skutkuje  niemożnością
realizowania zadań przez placówkę względem dziecka. Podanie danych udostępnionych
na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania
zamierzonego  celu,  lecz  nie  wpłynie  na  realizację  głównych  zadań  przez  placówkę
względem dziecka.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.


