
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI 

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH/UCZNIÓW 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1),  

dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza 

Wielkiego w Lublinie; dane adresowe: 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 110. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani kontaktować się 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: sp30@iod.lublin.eu. 

3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są: 

a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  

(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z realizacją zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych Szkoły wynikających z przepisów prawa, między 

innymi: realizacja procesu nauczania, ewidencjonowanie uczniów na potrzeby procesu 

nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, realizacja zajęć dodatkowych, żywienia 

uczniów. Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się 

zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Ministra Edukacji 

narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, oraz ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Podanie danych osobowych w celu wykonania 

obowiązku ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, tym samym 

jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. 

b)  art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO polegający na udzieleniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w 

tym: promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć uczniów poprzez wykorzystanie i 

rozpowszechnianie wizerunków uczniów utrwalonych za pomocą dostępnych urządzeń 

rejestrujących. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich nie podanie 

spowoduje brak możliwości realizacji danego celu opartego na zgodzie, jednak nie 

wpłynie na realizację zadań oświatowych Szkoły. 

c) art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe w związku ze 

stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa  uczniów, pracowników 

oraz mienia Szkoły. 

4. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

umowy, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Administrator będzie  przetwarzać dane osobowe  do końca realizacji obowiązków Szkoły 

wobec dzieci przedszkolnych oraz w obowiązkowym okresie przechowywać 

dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. W odniesieniu do danych dotyczących 

wizerunku z monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni od dnia nagrania.  

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Pracowników poza Europejski 

Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pracowników, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 



c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 

RODO; 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych, 

przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

f) prawo do przenoszenia Pani danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 

RODO; 

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, 

gdy uzna Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8. Zgodnie z obowiązującym prawem Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza 

Wielkiego nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez 

rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców.  

 

 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych. 

 

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

      miejscowość, data        podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – innych niż wymagane przepisami 

prawa , przez Administratora danych: 

 

- adres e-mail do umożliwienia kontaktów z rodzicami w celach innych niż dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

- inne…………………………….. 

 

Oświadczam, że dane osobowe przeze mnie prawdziwe są zgodnie z prawdą. 

 

 

 

……………………………                                            ………………………………………. 
miejscowość i data                                                                                                         czytelny podpis osoby składającej oświadczenia 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA W ODDZIALE 

PRZEDSZKOLNYM/UCZNIA 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących wizerunku : 

  

………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko dziecka 

przez Szkołę Podstawową nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie za pośrednictwem: 

o gazetki szkolnej 

o strony internetowej Szkoły 

o inne  …………………………………. 

 

 

 

 

……………………………                                            ………………………………………. 
miejscowość i data                                                                                                         czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 


