
Klauzula informacyjna wobec ucznia i jego rodzica 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jest Szkoła 

Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej  z siedzibą w Pisarzowa 346, 34-654 

Męcina. 

2) został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za 

pomocą adresu e-mail grzegorz.szajerka@gptogatus.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań oświatowych, ze 

szczególnym uwzględnianiem ustawy Prawo oświatowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c). 

4) odbiorcą danych osobowych mogą być organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, 

Prokuratura, Sąd) lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym 

postępowaniem oraz jednostki upoważnione na podstawie przepisów prawa oświatowego; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu 

MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 

tej dokumentacji 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, 

a konsekwencją nie podania będzie brak możliwości realizacji ustawowych wynikających 

z przepisów prawa oświatowego. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

automatycznego profilowaniu. 

 

        Zostałem poinformowany/a o celu 

przetwarzania, podstawie,  

czasie usunięcia oraz moich prawach  

i wyrażam zgodę 

 

 

………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis rodzica) 


