
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
NIEZBĘDNYCH DO ODBIORU UCZNIÓW ZE SZKOŁY   

 

Realizując obowiązek wynikający 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:  

• Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy  
w Podkowie Leśnej  

• Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez kontakt osobisty, listowny Dyrektor  Szkoły  
Podstawowej w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20, 05 – 807 Podkowa Leśna pocztą elektroniczną 
a.hein@podkowa-szkola.pl lub telefoniczny 22 758-95-67 

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.  Kontakt z IOD jest możliwy poprzez  pocztę 
tradycyjną na adres Szkoły lub a.hein@podkowa-szkola.pl bądź  telefoniczny 22 758-95-67 

• Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest zgoda na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wskazanie Państwa przez Rodzica lub opiekuna prawnego 
dziecka.   

• Podanie danych jest obligatoryjne. Brak zgody lub brak możliwości weryfikacji tożsamości bądź nie 
podanie danych skutkuje brakiem możliwości odbioru ucznia ze Szkoły.  

• Celem podania danych jest odbiór ucznia ze Szkoły.  
• Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem  

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
• Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom tylko jeśli taki obowiązek bądź 

uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa.  Oprócz tego Administrator będzie mógł 
przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach umowy powierzenia przetwarzają dane 
osobowe na rzecz Administratora.  

• Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  
• Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
• dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub wówczas gdy doszło do spełnienia 

celu przetwarzania danych. 
• Przysługuje Państwu prawo do :  

o dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu;  

o sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO;  
o żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;  
o żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;  
o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 

RODO;  
o przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.  

• Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo  
wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

• Administrator dokłada wszelkich starań aby gromadzone dane były przetwarzane zgodnie z 
prawem z zapewnieniem należytego bezpieczeństwa i technologii.   


