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KLAUZULA INFORMACYJNA
_ UCZNIOWIE IRODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 tozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z 27 L<litętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwivIąL z przetv,łarzańem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronię danych) (Dz. |Jrz. UE L 119, s. 1),
zwanego dalej ,,RODO" informuj emy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pństwa i Państwa dziecijest Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie.

2. Kontakt z Inspeklorem Ochrony Danych Osobowych - 601 285 478.
3. Pństwa i dziecka/dzięci dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku

prawnego ciĘącego na administtatorze wynikającego zprzepisów Prawa oświatowego -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. W zakresie nieobję§m przepisami Prawa oświatowego dane osobowe są przetwarzane na
podstawie zgody,tj. napodstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania
na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator
zawarłlub zavłrzew przyszłości umowy powierzeniaprzetwarzania danych osobowych.

6. Pństwa i dziecka/dzieci dane osobowe będą ptzetwarzal7e przez okres uczęszczania
dziecka do szkoły, & po jego zakończeniu do momentu wygaśnięcia obowiązków
ptzetwatzania danych wynikającychzprzepisów prawa, w tym do czasu upływu okręsów
przedawnienia ewentualnych roszczęń.

7. Macie Pństwo prawo do:

I) żądańa od administratora dostępu do swoich i dzieckaldzieci dartych osobowych,

2) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem
rzeczyństym,

3 ) usunięc ia ptzetw arzarry ch danych,

4)żądaniaograniczeniaprzetwarzaniadanych,

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie
Pństwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO,

6) w przypadku, o którym mowa w pkt 3, cofnięci a zgody na przetvłatzanie danych
osobowych; w takim przypadku czynności związane z vryrńoną zgodą nie będą
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mogły byó dalej wykonywane; wszystkie cz5mnościprzetwarzania dokonane do czasu
cofrrięcia zgody pozostaj ą ważne.

8. Państwa i dziecka/dzieci dane nie będą przekazywane do pństwa trzeciego lub
organizacj i międzynarodowej .

9. Pństwa i dziecka/dzieci dane nie będą przetwaruane w sposób zautomatyzowany ani nie
będą profilowane.

* 
uprawnienia, o których mowa w pkt 6 klauzuli w imieniu

opiekunowie prawni.
dzięci realizują rodzice lub
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