
 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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), Dz. U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

 

   Informujemy, że w związku z danymi osobowymi Pani/ Pana dziecka: 

 

1. Administratorem danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego 

    Popiełuszki w Kopkach jest Dyrektor Szkoły. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem                        

    Ochrony Danych – Andrzejem Kołodziejem; e-mail: iod.akolodziej@gmail.com.            

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań oświatowych 

    wynikających z przepisów prawa w tym zwłaszcza z Ustawy Prawo Oświatowe 

    i rozporządzeń wydanych w jej wykonaniu, a także w celu podejmowania akcji edukacyjnych 

    oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku placówki. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być 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. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

    międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

    określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

    powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Ma Pani/ Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

    ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do zniesienia sprzeciwu 

    wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym 

    w szczególności w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 

    2198 z póź.zm.), Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 

    59 z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

    w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

    dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 

    tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.), w pozostałym zakresie jest zaś 

    dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych ze spełnianiem przez Pani/Pana dziecko 

    obowiązku szkolnego, przedszkolnego. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

    uzna Pani/Pan: 

    - iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,   

    - Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

                                                                                          

                                                                                         Przyjąłem do wiadomości i stosowania: 
                                                                                                

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

                                                                                                        Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

mailto:iod.akolodziej@gmail.com

