
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie

Zgodnie z art. 13 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  (RODO)

informuję, że

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) jest 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Soninie (Sonina 168, 37-100 Łańcut, tel. 17 224 15 21, 
e-mail: spsonina@o2.pl).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Soninie możliwy jest 
pod adresem e-mail:  iodspsonina@gmail.com lub telefonicznie (w godz. 8.00 – 14.30) 
pod numerem telefonu: 17 224 15 21.

3. Dane  osobowe  uczniów  i  ich  rodziców  (opiekunów  prawnych)  przetwarzane  są  
w celu:

a. realizacji  zadań  szkoły  (dydaktycznych,  opiekuńczych  i  wychowawczych) 
wynikających  z  treści  Ustawy  Prawo  oświatowe  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 
r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), a także obowiązujących przepisów szczegółowych 
(w  tym  ustawy  o  systemie  informacji  oświatowej,  rozporządzenia  MEN  
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej 
oraz  rodzajów  tej  dokumentacji,  ogółu  aktów  prawnych  dotyczących  pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej) – w tym zakresie podanie danych jest wymogiem 
ustawowym i jest obowiązkowe;

b. promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku Szkoły – na podstawie 
dobrowolnej zgody wyrażonej przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów, 
niezbędnej dla realizacji tego celu.

4. Dane osobowe uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) przechowywane są przez 
Szkołę  do  chwili  realizacji  zadania,  do  którego  dane  osobowe  zostały  zebrane,  
a następnie (jeśli  chodzi o materiały archiwalne) przez czas wynikający z przepisów 
szczegółowych.

5. Rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów przysługuje prawo dostępu do danych oraz 
ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  (w  sytuacji,  gdy 
przetwarzanie  danych  nie  następuje  w  celach  określonych  przepisami  prawa),  
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, 
jak  również  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  (poprzez  pisemne 
oświadczenie)  oraz  prawo do wniesienia  skargi  do organu nadzorczego (tj.  Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

6. Udostępnione  dane  nie  podlegają  udostępnieniu  podmiotom  trzecim.  Odbiorcami 
danych są tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Udostępnione  dane  nie  podlegają  profilowaniu  (przetwarzaniu  w  sposób 
zautomatyzowany).

8. Administrator  danych  nie  przekazuje  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub 
organizacji międzynarodowej.
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