
Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły 

Szanowna Pani/Szanowny Panie 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.), zwanego dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopankach, z siedzibą Kopanki nr 52, 64-330 Opalenica, 

telefon: 614473630, e-mail: szkola@spkopanki.eu 

2. Inspektorem Danych Osobowych jest: Rafał Bachorz, e-mail: rafal.bachorz@itodo.pl 

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

a) art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – celem przetwarzania danych 

jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zweryfikowanie tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze szkoły. 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz serii i numeru dowodu osobistego, które uzyskał od 

rodzica lub opiekuna prawnego dziecka w celu upoważnienia Pani/Pana do odbioru dziecka ze szkoły. 

5. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom: 

a) podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego; 

b) podmiotom, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania; 

c) osobom upoważnionym przez Panią/Pana; 

d) innym podmiotom na podstawie Państwa zgody. 

6. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z udzielonego przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka upoważnienia. 

Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) prawo dostępu do przetwarzania danych osobowych i otrzymywanie ich kopii; 

b) prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, po jej wycofaniu; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

8. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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