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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Poniżej przedstawiamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”    

w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody. Proszę o zapoznanie 

się z poniższymi zapisami 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla osób upoważnionych przez 

rodziców/prawnych opiekunów, do odbioru ich dzieci ze szkoły )  

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. prof. Jana 

Czekanowskiego w Cmolasie, 36-105 Cmolas 269. Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania następujących kategorii państwa danych osobowych: imię i nazwisko,  

miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego i numer telefonu. Telefon 

kontaktowy do administratora 17 283 77 08, e- mail spcmolas@spcmolas.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się 

skontaktować: tel 17 283 77 08, e-mail iod@spcmolas.pl 

3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie 

j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – 

Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy 

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu 

realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych  

w placówce,  

4. W szkole przetwarzane są dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego. Obraz 

monitoringu jest nagrywany. Nagrania monitoringu przechowywane są przez okres 

max. 14 dni a następnie automatycznie kasowane przez system. 

5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest pisemna zgoda. 

6. Posiadacie Państwo 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. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.   

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązującej 

w szkole instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt.  
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