
……………………………………                              ………………………………………… 

        (imię i nazwisko ucznia)                           (imię i nazwisko rodzica) 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informuje się, iż: 

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie, Kozłów 87,                              

26-613 Radom 15 gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach 

przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu 

realizacji zdań statutowych. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 

Kościuszki w Kozłowie reprezentowana przez Dyrektora szkoły. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw zadań szkoły – na 

podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych          

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04). 

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo 

dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym 

momencie. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki w ww. szkole oraz     

w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z obowiązkiem 

nauki; 

6. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie, nie gromadzi i nie 

przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego 

przetwarzania w celu profilowania osób. 

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda 

osoba może zwrócić się do Dyrektora szkoły z prośbą o udzielenie informacji. 

Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: (48) 344 77 06 lub pocztą elektroniczną:  

pspkozlow@o2.p  

Administrator Danych Osobowych 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie, Kozłów 87, 26-613 Radom 15 

 

…………………………………….    …………………………………… 

          (podpis ucznia)       (podpis rodzica) 
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