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Sanok, dn. 25.05.2018r. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIÓW 

o przetwarzaniu danych osobowych 

w Szkole Podstawowej Nr 8 w Sanoku 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 

RODO, informuję Pana/Panią, że: 

 

1.Administratorem Pana/i danych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8  

z siedzibą przy ul. J. III Sobieskiego 5 

35-500 Sanok 

2. Administrator powołał Inspektora 

Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane 

kontaktowe: 

Anna Struś 

e-mail: anna.strus@sp8sanok.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa, realizacji 

zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym. 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych są: 

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa 

oświatowego, w pozostałych przypadkach udzielona przez 

Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych w zakresie i celu 

określonym w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit a/b/c/d/e/f 

RODO. 

5. Informacja o przekazywaniu danych do 

innych podmiotów: 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom 

upoważnionym z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji 

zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. Nie będą 

przekazywane do państw trzecich. 

6. Okres przechowywania danych: Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez 

okres nauki. Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną 

zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany 

odrębnymi przepisami prawa. 

7. Ma Pani/Pan prawo do: - dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- przenoszenia danych, 

- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podane przez Panią/Pana dane są: niezbędne dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa 

9. Pani/Pana dane: nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.   

 


