
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego 

w Sulechowie reprezentowana przez Dyrektora (adres: ul. Piaskowa 52, 66-100 Sulechów, 

tel. 68 3852769, e-mail: sekretariat@zs3-sulechow.pl) 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

− realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych                         

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie (art. 6 ust 1 c 

Rozporządzenia),  

− promocji szkoły (art. 6 ust 1 a Rozporządzenia) 
4) Państwa dane osobowe oraz podane przez Państwa dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez 

okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 
w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku przetwarzania na podstawie 
lit. a) do czasu wycofania zgody.  

5) Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Państwu: 

− prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

− prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

− prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

− w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

− w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

6) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym, wynikającym z przepisów 

prawa, niezbędnym do realizacji zadań szkoły. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter 

dobrowolny. 

7) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu 

administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji procesu 

edukacyjnego, podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak 

również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, 

np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 

8) Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych 

z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie. 

 

_________________________________ 

   (podpisy rodziców /opiekunów prawnych) 
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