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Klauzula informacyjna, przy pomocy której Administrator danych spełnia obowiązek 
informacyjny w zakresie realizacji zajęć świetlicowych 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 

1) – dalej jako RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia z siedzibą w 

Płocku, ul. Kolegialnej 23, tel. 241622470, e-mail: osmplock@op.pl, reprezentowana przez dyrektora. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnia zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby 

edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności 

zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, zajęć zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny oraz 

odrabianie lekcji, jak też w celu weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka  

ze świetlicy oraz w celu kontaktowania się w nagłych przypadkach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)  

w zw. z art. 105 oraz art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 910 ze zm.). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu przetwarzania 

wskazanego w pkt 3. Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy, takie jak: imię i nazwisko, 

rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem oraz telefon kontaktowy, zostały przekazane Administratorowi 

danych przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź  

w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może 

również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele administratora na podstawie jego 

polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług 

teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług 

księgowych, prawnych i doradczych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania nauki ucznia w szkole. 

8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej. Nie 

będą również podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,  

b) prawo do sprostowania danych,  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania,  

d) prawo wniesienia sprzeciwu.  

10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

 

 


