
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych dzieci oraz Pani/Pana, a także o przysługujących 

prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

 

1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Dzieci jest Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy 43-210 Kobiór, ul. Tuwima 33.  

2. Pobierane dane są w celu rekrutacji uczniów do szkoły, prowadzenia ewidencji uczniów w oparciu o przepisy prawa. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

4. Odbiorcami danych osobowych Państwa oraz Dzieci będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

nie będą przekazywane do krajów Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe Państwa i Dzieci będą przechowywane przez okres 

określony w szczegółowych przepisach prawa. 

5. Macie Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 

oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

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

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w celach edukacyjnych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

7. Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych. 

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod_szkola@wp.pl 


