
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBÓB UPOWAZ

NIONYCH DO ODBIERANIA UCZNIA Z PLACÓWKI 

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  zwiazku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporzadzenie o ochronie danych) Informuje, z

e: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa  im. Zofii Kossak
w  Pierśćcu z  siedzibą  przy  ul.  Jerzego  Tomanka  8,  43-430  Pierściec  reprezentowana
przez Dyrektora Szkoły. 

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1.1) pod adresem poczty elektronicznej: iodsp@icloud.com
1.2) pisemnie na adres siedziby Administratora

3. Podstawa prawna oraz cele przetwarzania danych osobowych:
Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych jest
art.  6  ust.  1  lit.  a)  RODO,  tj.  zgoda.  Pani/Pana  dane  osobowe  są  przetwarzane
przez  Administratora  jako  osoby  uprawnionej  do  odbioru  ucznia/uczniów  z  Placówki
w celu weryfikacji toz

samosci  tej  osoby.  Szkoła  Podstawowa  im.  Zofii  Kossak  w  Pierśćcu  musi  bowiem  miec
pewnosc, z

e powierza opiekę nad uczniem uprawnionej do tego osobie. 

1.  Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, ale niepodanie danych skutkuje brakiem
moz

2. liwosci odbierania ucznia/uczniów z placówki przez osobę trzecią. 

1. Administrator beę dzie udostępniac Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie
na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora
w ramach umów powierzenia przetwarzania danych. 

4. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  do  czasu  wycofania  przez  Pana/Panią,  chyba,
z

5. e Administrator usunie Pani/Pana dane osobowe wczesniej, o ile uznał, z

6. e doszło do spełnienia celu przetwarzania danych.

7. Informujemy, z

8. e w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyraz

9. one  zgody mogą  Panstwo  wycofac  kontaktując  się  z  Administratorem lub  Inspektorem
Ochrony Danych przesyłając z

10. ądanie na adres szkoły.

11. Przysługuje Panstwu prawo z

12. ądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

13. Administrator  informuje  również  o  prawie  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

mailto:iodsp@icloud.com


14. Informujemy, z

15. e panstwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych                          z
automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie. 


