
Załącznik nr 1 do Karty Zgłoszenia Dziecka na Świetlicę Szkolną 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Teklinowie z siedzibą  

w Teklinowie 121, 98-400 Wieruszów, prowadząca działalność zgodnie ze swym statutem.  

Tel: 62 784 12 74, e-mail: spteklinow@o2.pl zwana dalej „Administratorem” lub „Szkołą”. 

Z inspektorem ochrony danych Szkoły można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodwieruszow@gmail.com. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), tzw. RODO.  

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych osobowych, 

• otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz 

przenoszenia tych danych do innego administratora. 

• cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu w przypadkach, gdy to 

przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody udzielonej przez Państwa (wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody). 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do chwili wycofania zgody, lecz nie dłużej niż do końca okresu, w którym 

dziecko, do którego odbioru są Państwo upoważnieni, będzie uczęszczać do Szkoły. Dane osobowe nie będą 

udostępniane podmiotom zewnętrznym.  

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO lub 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym. 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

To znaczy, że nie są one przetwarzane w sposób automatyczny i nie podlegają profilowaniu. 

 

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym poniżej zakresie przez Szkołę Podstawową 

w Teklinowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom poprzez weryfikację tożsamości osób upoważnionych do 

odbierania ich ze Szkoły, a także poprzez zachowanie z tymi osobami kontaktu telefonicznego.                                               

 

                                                                                                              …............................................................................ 

                                                                                                                                    (data i czytelny podpis) 

   

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………….. 

Numer dowodu osobistego ………………………………………………… 

Numer telefonu …………………………………………………………….. 


