
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób f izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1  im .Józefa 

Piłsudskiego  w Piasecznie z siedzibą  przy ul. Świętojańskiej 18, reprezentowany przez 
Dyrektora Szkoły Panią Krystynę Łęcką.  

2. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: 

rodobeata@gmail.com. 

3. Posiadane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka dane 
osobowe przetwarzane będą na podstawie:  
1) Art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach 

określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,  
2) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia o bowiązku 

prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych placówki w związku z : 
a) ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,    
b) ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  

c) ustawą z dnia 15 kwietni 2011 r o systemie informacji oświatowej,  
d) ustawą z dnia 27 października 2017 r. o f inansowaniu zadań oświatowych,  
e) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19,  

f ) Wytycznymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  

i innych form wychowania przedszkolnego,  
g) Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspek tora Sanitarnego z dnia  

30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3; 

3) Art. art. 6 ust 1 lit. e RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, 

na podstawie przepisów prawa; 
4) Art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu prowadzenia ewidencji dzieci na potrzeby procesów 

nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP ; 

5) Art. 9 ust. 2 lit h- przetwarzanie jest niezbędne dla celów prof ilaktyki zdrowotnej.  

4. Dane osobowe zawarte w punkcie nr 3 przetwarzane będą w następujących celach: 
1) przeprowadzenia postępowania przyjęcia dziecka do placówki w ramach dyżuru 

wakacyjnego, 

2) wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,  
3) archiwizacyjnych w oparciu o przepisy w sprawie klasyf ikowania i kwalif ikowania 

dokumentacji oraz przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,  

4) w pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej 
zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.  

5. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest zgłoszenie pobytu dziecka w Placówce  

w okresie dyżuru wakacyjnego. 
6. Placówka co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo  

uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.  

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty 
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej z dnia 6 września 2001 r. 

8. Posiada Pani/Pan prawo:  

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; 
2) usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust. 3 

RODO); 

3) ograniczenia przetwarzania; 
4) prawo wniesienia sprzeciwu; 
5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z p rawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  



o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Adres organu nadzorczego: 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  

10.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają prof ilowaniu.  
11.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celów 

przetwarzania opisanych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;  

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem prawnym. Odmowa ich 
podania uniemożliwi zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny i wykonywania przez naszą 
placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania 
programów wychowania.  

13.  Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Brak zgody spowoduje 
niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań 
przez naszą placówkę, względem Dziecka. 

 

 

Podpis rodziców / prawnych opiekunów  


