
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI 

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE. 

 

Zgodnie z realizacją wymogów 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 ( ogólne 

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

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych: 

1. Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie przy ul. Akacjowa 2 ,      

80-180 Gdańsk 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych                       

w zakresie działania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie za pomocą adresu e-mail: korzuch@infoic.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe wraz z powiązanymi z nimi danymi osobowymi dziecka będą 

przetwarzane w celu: 

 realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych , zgodnie z Ustawą             

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o 

systemie informacji oświatowej oraz wydanych do niej aktów wykonawczych, a także 

Statutu placówki, 

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym wypadku 

podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1lit.c RODO 

  wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym wypadku podstawą 

będzie art.6 ust.1 lit. e RODO 

 realizacja umów zawartych z kontrahentami  

4. Pani/Pana dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe Państwa dziecka będą 

przechowywane na czas pełnienia obowiązku przedszkolnego lub szkolnego Państwa dziecka           

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie. Po zakończeniu przetwarzania danych 

osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres określony ustawowo. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Borkowie. 

6. Pani/Pana dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka będą przekazywane m.in. 

instytucjom współpracującym z administratorem w ramach realizacji zadań statutowych placówki. 

Ponadto Pani/Pana dane osobowe oraz powiązane z nim dane osobowe dziecka będą 

przekazywane do instytucji państwowych w wyniku wykonywania ustawowych zadań Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie. 

7. W oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji ani profilowanie. 

8. Jako administrator Pani/Pana danych osobowych oraz powiązanych z nim danych osobowych 

dziecka, zapewniamy Pani/Panu  prawo dostępu do swoich danych oraz powiązanych z nim 

danych osobowych dziecka, mogą je również Pan/Pani sprostować, żądać ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby 

przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszyło RODO. 


