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KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO 

 

Zgodnie z Rozporządzenie 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

danych osobowych dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego, uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów) oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II  

w Siedlcach, ul. Wiśniowa ,zwana dalej Administratorem (ADO). 

2. Z Administratorem można skontaktować się pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II, ul. Wiśniowa 5, 08-110 Siedlce, 

telefonicznie pod numerem 25 794 36 82 lub pocztą elektroniczną pod adresem email: 

sekretariat@sp11.siedlce.pl 

3. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest p. Agnieszka Balas (IOD) 

tel.505027824, mail: a_balas@interia.pl 

4. Dane osobowe wychowanków, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) 

przetwarzane są zgodnie zobowiązującymi przepisami w celu realizacji obowiązku 

nauki i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa 

oświatowego.  

5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze. 

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz dobrowolne zgody 

rodziców uczniów (prawnych opiekunów). 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wyznaczone właściwymi przepisami 

prawa. 

8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia 

danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

9. Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa. 

10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r. 
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