
Klauzula informacyjna 
dla osoby upoważnionej przez rodzica/prawnego opiekuna 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Marii Kołsut w Grabówce, z siedzibą Grabówka 67, 23-235 Annopol, reprezentowana 

przez Dyrektora  Ewę Mirosław. Z Administratorem można skontaktować się 

listownie: Grabówka 67, 23-235 Annopol, e-mail: psp.grabowka@wp.ploraz 

telefonicznie: 158613231. 

2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izabelą Babiracką, 

adres e-mail: iza.babiracka@o2.pl, tel. 662069352 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 możliwości identyfikacji, ewidencjonowania osób które zostały wskazane jako 

uprawnione przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka z placówki na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO); 

1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy administracji, pracownicy 

obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Szkoły; 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji  

w Szkole; 

3. kategorie przetwarzanych danych osobowych: Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania; 

4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

5. ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO); 

6. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego; 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie 

danych wskazanych w pkt. 6 niniejszej klauzuli, może skutkować niemożnością 

odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki. 

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w bieżącym roku szkolnego  

  

Ewa Mirosławpodpis ADO 

Niniejsza klauzula została zamieszczona: 

1. Na tablicy ogłoszeń w Szkole 

2. Na stronie internetowej Szkoły 
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