
Klauzula informacyjna w związku z przekazaniem informacji o gotowości dziecka  
do podjęcia nauki w szkole podstawowej  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) – dalej 
RODO − informujemy, że:  
 

1. Administrator Danych  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Dyrektor Szkoły 
Podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Sybiraków w Rakoszycach, ul. Wrocławska 44, 55-300 Środa 
Śląska,  telefon: 71 3970527, e-mail: szkola.rakoszyce@interia.pl.  
2. Inspektor Ochrony Danych  
W sprawach ochrony Pani/Pana danych oraz danych osobowych dziecka można kontaktować się 
z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@synergiaconsulting.pl, numerem 
telefonu: 500-610-605 lub pisemnie na adres Administratora.   
3. Cele i podstawy przetwarzania  
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu wydawania informacji o gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w związku z § 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 
druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 z późniejszymi zmianami). 
4. Odbiorcy danych  
Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka mogą być podmioty na  podstawie przepisów prawa 
oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
5. Okres przechowywania danych  
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
obowiązujących u Administratora. 
6. Prawa osób, których dane dotyczą  
Posiada Pani/Pan prawo:  

1) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;  
2) sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;  
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;  
4) usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;  
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub danych osobowych dotyczących dziecka narusza przepisy 
RODO.  

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.  
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
 Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
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Klauzula informacyjna w związku z przekazaniem informacji o gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w szkole podstawowej  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  
 

1. Administrator Danych  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Dyrektor Szkoły 
Podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Sybiraków w Rakoszycach, ul. Wrocławska 44, 55-300 Środa 
Śląska,  telefon: 71 3970527, e-mail: szkola.rakoszyce@interia.pl.  
2. Inspektor Ochrony Danych  
W sprawach ochrony Pani/Pana danych oraz danych osobowych dziecka można kontaktować się 
z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl, numerem 
telefonu: 500-610-605 lub pisemnie na adres Administratora.   
3. Cele i podstawy przetwarzania  
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu wydawania informacji o gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w związku z § 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 
druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 z późniejszymi zmianami). 
4. Odbiorcy danych  
Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka mogą być podmioty na  podstawie przepisów prawa 
oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
5. Okres przechowywania danych  
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
obowiązujących u Administratora. 
6. Prawa osób, których dane dotyczą  
Posiada Pani/Pan prawo:  

1) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;  
2) sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;  
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;  
4) usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;  
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub danych osobowych dotyczących dziecka narusza przepisy 
RODO.  

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.  
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
 Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
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