
Damienice, dn. 03.09.2018

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W DAMIENICACH

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych Szkoły Podstawowej w Damienicach

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję
Pana/Panią, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest:

Szkoła Podstawowa w Damienicach
z siedzibą: Damienice 11, 32-700 Bochnia, adres e-mail :

damienice@szkolagminabochnia.pl; tel. 14 612 25 65,  reprezentowana
przez Dyrektora, Joannę Święch

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe:

                                     
                                                  Anna Imiołek

zsgdamienice@gmail.com

Administrator gromadzi i przetwarza 
Pani/Pana dane:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obowiązku
nauki i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów pra-
wa oświatowego. 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 
59,949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2198, 2203, 
2361) i jej rozporządzenia wykonawcze.

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów:

Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmio-
tów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie 
zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych. 

Okres przechowywania danych:  
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 
dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w za-
kresie wymaganym przez przepisy prawa

Ma Pani/Pan prawo :

Żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody.
 

Podanie przez ucznia, Panią/Pana danych:
Jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe ze względu na przepisy 
prawa i dotyczy każdego ucznia, rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

Pani/Pana dane: Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i 
profilowaniu   

Ma Pani/Pan prawo:                                              Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
                                                                                   Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe, które 
                                                                                   Pani/Pana dotyczą są przetwarzane przez Administratora niezgodnie 
                                                                                   z przepisami o ochronie danych osobowych.
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