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KLAUZULA INFORMACYJNA – UCZNIOWIE (WYCHOWANKOWIE)1 

Zgodnie z 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 

1. Administratorem, Pani/Pana oraz Państwa dzieci, danych osobowych jest Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem, ul. Szkolna 3, 89-620 Chojnice, tel. 52 3987424; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Ostrowitem jest możliwy pod adresem e-mail iod.gzo@gminachojnice.com.pl, a także pod 
adresem wskazanym w pkt. 1; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenie o 
ochronie danych w celu prowadzenia rekrutacji do szkoły, realizacji obowiązku szkolnego na 
podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w szczególności art. 133 oraz 
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

4. Dane osobowe przechowane będą przez okres wynikający z przepisów prawa. 
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym należy udostępnić dane 

osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmiotowi dostarczającemu dziennik 
elektroniczny. 

6. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej; 

7. Posiadają Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dzieci oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych, a także prawo do cofnięcia zgody; 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w 
pozostałym zakresie jest dobrowolne; 

 

 

 

                                                             
1 Klauzulę należy umieścić na stronie szkoły (również BIP) oraz na tablicy ogłoszeń. 


