
Klauzula informacyjna dla dziecka i rodziców/opiekunów prawnych 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach  
 

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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) - "Rozporządzenie", 

informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach, 

 tel. 134353629 lub 519531145, e-mail: splezany@op.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować przez 

adres e-mail: slitwin@poczta.onet.eu Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych 

bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby korzystające ze strony internetowej szkoły, strony internetowej Gminy 

Miejsce Piastowe, prasy lokalnej, gazetki szkolnej i kroniki szkolnej, mediów społecznościowych, inne podmioty, które 

na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach przetwarza-

ją dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach. 

5. Dane osobowe dziecka, rodziców/opiekunów prawnych przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów 

prawa a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn wynikających z przepisów prawa lub do momentu odwołania 

zgody; 

6. Dane osobowe dziecka, rodziców/opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji 

międzynarodowych.  

7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzane posiada prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu lub odwołania uprzednio udzielo-

nej zgody na przetwarzanie; 

8. Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  

10. Dane osobowe dzieci i rodziców/opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 
Zapoznałam/em się 

 

 

....................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................... 
Miejscowość, data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

 

 
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r., art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnym (Dz.U.2018.1025) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych swoich oraz dziecka do celów motywacyjnych dziecka, nagradzają-

cych wysiłek włożony w realizację powierzonych dzieciom zadań, budowania pozytywnego wizerunku dziecka i administratora 

w przestrzeni publicznej, w mediach oraz nieograniczoną w czasie, nieograniczoną terytorialnie, nieodpłatną publikację 

wizerunku dziecka w publikacjach promocyjnych w formie tradycyjnej i elektronicznej związanych z wykorzystaniem, 

utrwalaniem, obróbką i powielaniem wykonanych nagrań za pośrednictwem mediów elektronicznych a także zamieszcza-

nie w nich wizerunku dziecka. 

 
 

Wyrażam zgodę 

 

........................................................................................................... 
 

........................................................................................................... 
Miejscowość, data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

mailto:slitwin@poczta.onet.eu

