
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  2 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) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron. 1) (dalej jako: ,,RODO”),
informuję, informuję, Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz
dane osobowe Pani/Pana dziecka a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o
ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest  
Szkoła  Podstawowa  nr  33  im.  27.  Wołyńskiej  Dywizji  Piechoty  Armii  Krajowej  w  Lublinie  
z  siedzibą  przy  ul.  Pogodnej  19,  20-337  Lublin,  telefon:  81 442  02  82,  adres  e-mail:
poczta@sp33.lublin.eu, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 33 im.
27.  Wołyńskiej  Dywizji  Piechoty  Armii  Krajowej  w  Lublinie  poprzez  adres  e-mail  Administratora
danych lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  
ww.  rozporządzenia  w  celu  realizacji  ustawowych  zadań  dydaktycznych,  opiekuńczych  
i  wychowawczych  w  placówce  określonych  w  przepisach,  w  szczególności  ustawy  –  Prawo
Oświatowe.

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowe  oraz  danych  osobowych  Pani/Pana  dziecka  mogą  być
jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych z mocy prawa, podmioty publiczne
lub  działające  na  zlecenie  organów władzy  publicznej,  w zakresie  i  w celach,  które  wynikają  z
przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa  oraz  inne  podmioty,  które  przetwarzają  dane
osobowe  na podstawie umów powierzenia zawartych z Administratorem.

5. Dane osobowe Pani/Pana i  Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres nauki  ucznia  
w  Szkole  Podstawowej  nr  33  im.  27.  Wołyńskiej  Dywizji  Piechoty  Armii  Krajowej  w  Lublinie,  
a  po  jej  zakończeniu,  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz swojego dziecka, prawo żądania
sprostowania/poprawienia  danych  osobowych,  prawo  żądania  usunięcia  danych  osobowych
przetwarzanych  bezpodstawnie,  prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych (dotyczy danych, które przetwarzane są na podstawie
Pani/Pana zgody), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu
na  szczególną  sytuację  –  w  przypadkach,  gdy  przetwarzane  są  dane  na  podstawie
usprawiedliwionego interesu.

7. W przypadku,  gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się  na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie  danych  osobowych  posiada  Pani/Pan  prawo  do  cofnięcia  tej  zgody w  dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  gdy  uzna  Pani,  że  przetwarzanie  Pani  danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
prawa  oświatowego.  Konsekwencją  niepodania  danych  będzie  niemożność  ustawowej  realizacji
obowiązku szkolnego przez Pani/Pana dziecko. 

10. Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  dane  osobowe  Pani/Pana  dziecka  nie  będą  przekazywane  
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana
dziecka  nie  podlega  Pani/Pan  decyzjom,  które  opierają  się  wyłącznie  na  zautomatyzowanym
przetwarzaniu,  w tym profilowaniu,  o czym stanowi  art.  22 ogólnego rozporządzenia  o  ochronie
danych osobowych.
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