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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW ORAZ 

OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY  

przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Królowej Zofii 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: 

Jacek Zoszak 

e-mail: jacek.zoszak@sp8sanok.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane 

w celu: 

-dane osobowe dziecka w celu realizacji zadań wychowawczych 

i opiekuńczych świetlicy szkolnej, 

-dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna w celu zapisania dziecka do 

świetlicy. 

4. Podstawą do przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych są: 

-dane osobowe ucznia w celu realizacji zadań wychowawczych 

i opiekuńczych w świetlicy szkolnej, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświa-

towe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich mini-

strów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO; 

-dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna w celu zapisania dziecka do 

świetlicy zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych oso-

bowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO; 

-wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w świetlicy szkolnej w celu publikacji 

w materiałach publikowanych na stronie internetowej szkoły na podstawie 

podpisanej zgody, 

-dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierają-

cej dziecko ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016r. – 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: Przekazane dane osobowe zawarte w dziennikach świetlicy będą 

przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku szkolnego. Zgody 

i upoważnienia przez jeden rok szkolny. 

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 przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej 

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

   

Sanok, dn. ………………………….                       ……………………………………………………….. 
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)  


