
Klauzula informacyjna  

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 jest Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej.  

2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych za pomocą adresu e-mail grzegorz.szajerka@gptogatus.pl 

3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO w celu realizacji zadań 

statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz zadań ustawowych, określonych m.in. w 

Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), a także zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. a) RODO w celu:  

• Udziału Pani/Pana dziecka w konkursach organizowanych przez szkołę lub inne placówki, gdy szkoła bierze 

w nich udział - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  

• Publikowania informacji o wynikach konkursów – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  

• Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie www.pisarzowa.pl oraz www.gminalimanowa.pl, w celu 

promocji osiągnięć wychowanków i wydarzeń kulturalnosportowych, zamieszczania relacji z życia szkoły 

i podejmowanych w szkole działań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych - wyrażam zgodę / nie wyrażam 

zgody*  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, przez okres zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń oraz okres przez, który Administrator jest zobowiązany archiwizować dokumenty zgodnie 

z ustawą o archiwach państwowych, a także przez okres promowania placówki w witrynach i na stronie internetowej, 

jednakże nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody. Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo 

nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.  

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (organ prowadzący, 

przekazanie danych do SIO) oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się 

konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).    

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

6) W związku z przetwarzaniem danych przysługują osobie, które dane dotyczą następujące prawa: prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7) Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa.   

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie 

przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu. Zostałem 

poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie, czasie usunięcia oraz moich prawach   

  

…………………………………………………..     …………………………………………………….  

 (imię i nazwisko dziecka)          (podpis rodzica)  

  

*niepotrzebne skreślić  
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