
ZAŁĄCZNIK 1 

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów  
 Szkoły Podstawowej nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie 

Informujemy, że Szkoła przetwarza Twoje oraz dziecka dane osobowe. 

ADMINISTRATOR DANYCH 
OSOBOWYCH 

Szkoła Podstawowa nr 23 im. E. Szymańskiego z siedzibą w 02-053  Warszawa,   

ul. Mikołaja Reja 1 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw możesz się skontaktować z 

Administratorem Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: dyrekcja@sp23.warszawa.pl 

lub telefonicznie: 22-825-09-38 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH (IDO) 

e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl;  e mail: nagadowska@dbfo-ochota.waw.pl  

Z IOD można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA  
I PODSTAWA PRAWNA 

A. Dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica (prawnego opiekuna) w 

celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.  

B. Wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub 

autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły 

na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1  ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy). 

C. Dane osobowe osoby, w przypadku gdy nie jest to rodzic lub prawny opiekun odbierającej 

dziecko ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 14 ust. 1  

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

(jeżeli to Panią/Pana dotyczy).  

ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, 

Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Urząd Miasta Warszawa, ubezpieczyciel na 

podstawie wniosku zgłoszenia szkody, na podstawie umowy powierzenia danych oraz 

instytucjom upoważnionym z mocy prawa.  

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o 

Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w 

sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad 

i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO PAŃSTW 

TRZECICH LUB 
ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWYCH 

Szkoła nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/EU/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 



TWOJE PRAWA 
Art. 15 

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 zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej 

formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).  

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 osób 

odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: 

sekretariat@sp23.warszawa.pl  lub zadzwoń pod numer telefonu: 22-825-09-38. Przed 

realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli  Cię zidentyfikować.  

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA pkt. A jest wymogiem ustawowym. Podanie danych wymienionych w 

punktach B,C wymaga pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia 

skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach 

oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice.  

ZAUTOMATYZOWANE  
PODEJMOWANIE DECYZJI, 

W TYM PROFILOWANIE 
 

Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w 

tym również w formie profilowania. 

 

 

 

 


