
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
W związku 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 (RODO), informujemy, że: 
  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Janusza Kusocińskiego z siedzibą ul. Piaskowa 52, 66-100 Sulechów  
(dalej Administrator). 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ludmiła Kiruszok tel. kontaktowy 
68 385 27 69, e-mail sekretariat@zs3-sulechow.pl 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
− wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO), 
− realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
− w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 

wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym 
w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
− organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

− inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych 
z Administratorem przetwarzają dane osobowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających 
z umowy. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia: 
− prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
− prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
− prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 
− prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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