
Klauzula informacyjna
       Dla Rodziców/Opiekunów

W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  jak  i  danych  osobowych  Pani/Pana
dziecka  informujemy,  że  zgodnie  z  art.  14  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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”: 
I.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Pani/Pana córki/syna jest Szkoła Podstawowa nr 22 w Rudzie
Śląskiej im. Jana Stefana Dworaka z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Ratowników 15, reprezentowana
przez Dyrektora.
II. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)
W Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej  wyznaczono inspektora
ochrony  danych,  z którym  może  się  Pani/Pan  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  związanych
z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana córki/syna pod adresem e-mail iod@sp22.edu.pl.
III.CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Dane osobowe Pani/Pana córki/syna będą przetwarzane w celu identyfikacji  do odbioru dziecka  
z  placówki  na  podstawie  przepisów:  Kodeks  Cywilny,  Kodeks  Rodzinny  i  Opiekuńczy  oraz  w  celu
wypełnienia  obowiązku  prawnego  na  Administratorze  w  związku  z  realizacją  zadań  własnych  na
podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
Podanie  przez  Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana córki/syna jest  dobrowolne jednakże nie
podanie danych wskazanych w pkt. IV niniejszej klauzuli, może skutkować niemożnością odebrania
przez Pani/Pana córkę/syna dziecka z placówki.
IV. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Zakres  przetwarzanych  danych  osobowych:  Imię,  Nazwisko  i  numer  dokumentu  tożsamości
(legitymacji szkolnej).
V. ODBIORCY DANYCH
Przetwarzane  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  podmiotom  innym,  niż  upoważnione  na
podstawie  przepisów  prawa  oraz  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
Pani/Pana dane osobowe  nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
i nie będą profilowane.
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,.
5) cofnięcia  zgody.  Wycofanie  zgody nie  ma wpływu na przetwarzanie  Pani/Pana danych do
momentu jej wycofania.
VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  o  ochronie
danych  osobowych,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe Pani/Pana córki/syna będą przechowywane przez okres roku szkolnego,  w którym
zostało udzielone upoważnienie.

…………………………………………………………………..…………        ………………………………………………………………………………
(Data i podpis matki/prawnej opiekunki/osoby sprawującej pieczę)       ( Data i podpis ojca/prawnego opiekuna/osoby sprawującej pieczę)
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