
 

Klauzula informacyjna/zgoda na pozyskanie danych osobowych                                                              

rodziców/prawnych opiekunów oraz ucznia w celu przyjęcia do świetlicy szkolnej  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, które to dane w dalszej części tego tekstu będziemy 
wspólnie nazywad „danymi” jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Lublinie                      
ul. Głuska 5, kod pocztowy 20-439, adres e-mail poczta@sosw2.lublin.eu .  

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktowad  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail sosw2@iod.lublin.eu,  
nr tel.: (81) 466-17-70. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
a) dane   osobowe   ucznia   w   celu   realizacji   zadao   wychowawczych  i  opiekuoczych  w   świetlicy     

     szkolnej,   zgodnie  z:  Ustawą  z  dnia  7  września  1991r.  o  systemie  oświaty,  Ustawą  z  dnia  14  

     grudnia  2016r. -  Prawo  oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich  

     ministrów,  Ustawą  z  dnia 10 maja 2018r. o  ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6  

     ust. 1 lit. c  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia 27 kwietnia 2016r. –  

     RODO;  

b) dane   osobowe   rodzica/prawnego   opiekuna  w  celu   zapisania   dziecka   do   świetlicy   zgodnie     

     z Ustawą  z  dnia  10  maja 2018r. o ochronie  danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1   

     lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO; 

4. Jako administrator będziemy przetwarzad Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji zadao 
wychowawczych i opiekuoczych w świetlicy do momentu wygaśnięcia upoważnienia tj. zakooczenia 
roku szkolnego na który został złożony wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej. Nasz 
obowiązek może ustad z chwilą gdy: 

1) dziecko ukooczy szkołę lub, 
2) zostanie złożona przez rodziców/prawnych opiekunów (w formie pisemnej) rezygnacja            

z pobytu ucznia w świetlicy szkolnej, 
Po tym okresie Paostwa dane będziemy przetwarzad w celach archiwizacyjnych przez okres 5 lat 
od kooca roku, w którym uczeo ukooczył edukację w naszej placówce.  

5. Podanie danych jest niezbędne dla sprawnej realizacji zadao wychowawczych i opiekuoczych                     
w świetlicy  szkolnej. W przypadku gdy nie poda nam Pan/Pani  danych osobowych, uniemożliwi to 
przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.  

6. Dane osobowe ucznia, jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do paostwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych 
rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd             
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie 
wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.). 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

mailto:poczta@sosw2.lublin.eu
mailto:sosw2@iod.lublin.eu


Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach dotyczących ochrony, 
powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych – w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie 
moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. Oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie  
i dobrowolnie, podane przeze mnie dane są pełne i prawdziwe. 

 

                                                                                       1.……………………………………………………………………..……. 

                                  2.…….……………………………………………………………………… 

                                                                                         czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Specjalny Ośrodek Szkolno  
Wychowawczy nr 2 w Lublinie ul. Głuska 5, 20-439 Lublin, w zakresie wskazanym w wniosku                       
o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.  
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu 
na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie w/w danych zostaną one usunięte. 
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                                  2.…….……………………………………………………………………… 

                                                                                         czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów  
 
 


