
     Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci korzystających ze 
świetlicy szkolnej 

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 (ogólne rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. U. UE L119/1) 
informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku z siedzibą ul. Szkolna 7, 26-020 
Chmielnik reprezentowana przez Dyrektora Szkoły - Renatę Nowak, kontakt pod numerem 
telefonu 41 354 21 13 lub na adres e-mail: zeromszczaki@op.pl. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt możliwy pod adresem  
e-mail: rodo.oswiata@chmielnik.com lub w formie pisemnej na adres Administratora. 
3. Dane osobowe ucznia oraz rodzica/prawnego opiekuna będą przetwarzane zgodnie  
z RODO w następujących celach: 
a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły określonych w przepisach prawa: 
realizacja zajęć w świetlicy szkolnej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie  
z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
b) wizerunek – w celu promocji osiągnięć dziecka w świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej 
zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, 
c) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze 
świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO. 
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na 
podstawie przepisów prawa. 
5. Okres przechowywania danych osobowych: Twoje dane osobowe będą przechowywane 
przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również 
obowiązku archiwizacyjnego przez okres 5 lat. 
6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Ci: 
- prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) 
- prawo do ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO) 
- prawo do ograniczenia przetwarzania ( na podstawie art. 18) 
-  prawo do usunięcia danych ( na podstawie art. 17 RODO) 
Dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, 
na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa 
dotyczących np. : archiwizacji 
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ( na podstawie 
art. 21 RODO) 
Pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do 
przenoszenia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 
przetwarzanie. 
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- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 
7. Gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza 
przepisy prawa o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych wymienionych w pkt. 3 a jest niezbędne i jest 
wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie 
ucznia do świetlicy szkolnej. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 b i c jest dobrowolne 
 i wymaga pisemnej zgody. 
9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
10. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane ( art. 22 ust. 1 i 4 RODO). 
 
 
 
 
                                                                                                            
                                                                                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


