
KLAUZULA INFORMACYJNA 

- dla Rodziców 

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) RODO, 

informuję, że: 

1)Administratorem podanych danych osobowych jest: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4  im. Władysława Broniewskiego przy ulicy            

Władysława Broniewskiego 5, 63-900 Rawicz. 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych – Katarzyna Jakubowska- Rozwalka 

adres e - mail: kas5@poczta.onet.pl, tel. 570942935 

3) Dane osobowe dziecka/ucznia, rodzica, opiekuna zwane dalej danymi osobowymi 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9  ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (RODO)  w celu edukacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym, promocyjnym szkoły, 

przedstawienia osiągnięć ucznia. 

4) Zebrane dane będą przechowywane przez okres - do czasu zakończenia nauki oraz przez 

obowiązujący okres według przepisów prawa o narodowym zasobie archiwalnym                     

i archiwach. 

5) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  

a w przypadku pozyskania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, 

prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia 

zgody na ich przetwarzanie. 

6) Macie prawo wniesienia skargi do UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,               

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Was dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych    

z dnia 27 kwietnia 2016r. 

7) Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku szkolnego w Szkole 

Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu i wynika z przepisów prawa. 

8) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, 

którym ujawnia się dane osobowe. 

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane. 

10) Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren UE. 

                                                                                             

……………………………………………………………..  

             podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych 
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