
Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art.13 i 14 RODO , motyw od 60 do 62 preambuły RODO, Prywatna Szkoła Podstawowa im. T. Halika 

w Redzie informuje: 

1. Administratorem  danych osobowych uzyskanych bezpośrednio od Pana / Pani i  związanych  

z zapisaniem dziecka,  będącego pod Waszą opieką do szkoły, jest Prywatna Szkoła Podstawowa im. 

Tony Halika w Redzie, ul. C.K. Norwida 59,   reprezentowana przez dyrektora szkoły panią Renatę 

Bautembach. 

2. Dane osobowe o których mowa w pkt. 1, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu 

dydaktycznego, zgodnie z programem nauczania oraz przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia 

dokumentacji przebiegu nauczania i sprawozdawczości. 

3. Bezpośrednim odbiorcą danych osobowych jest Prywatna Szkoła Podstawowa im. T. Halika w Redzie, 

ale  pośrednio są nimi też instytucje oświatowe, które sprawują nadzór merytoryczny i finansowy nad 

funkcjonowaniem szkoły. 

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, będą przechowywane przez okres trwania edukacji ucznia  

w szkole, a następnie przez obowiązkowy okres,  ustalony w odrębnych  przepisach. 

5. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych osobowych określonych w pkt. 1, do ich 

uzupełniania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Uzupełnianie, sprostowanie, 

ograniczenie przetwarzania lub usunięcie wymaga złożenia stosownej pisemnej deklaracji na ręce 

dyrektora szkoły. 

6. Jednak brak danych osobowych opisanych w pkt. 1 (to jest nieprzekazanie tych danych osobowych lub 

ich usunięcie) uniemożliwia realizacje procesu dydaktycznego szkoły. 

7. Administrator informuje, że budynek szkolny oraz teren dookoła szkoły  jest monitorowany przy 

pomocy urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń 

sanitarnych oraz pomieszczeń, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Nagrania obrazu przetwarza 

upoważniony pracownik wyłącznie dla celów bezpieczeństwa i ochrony mienia. Nagrania przechowuje 

się przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. Okres przechowywania może być przedłużony jedynie w 

przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu wyjaśniającym z udziałem przedstawicieli 

prawa. Po tym okresie nagrania są usuwane trwale z systemu. 

8. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest obecnie Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku, jeżeli stwierdzi Pani / Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 przez Administratora, narusza przepisy 

RODO. 

 

Powyższe informacje przyjmuję do wiadomości 

 

 

 

Reda  ,   _______________________________________________________________   

                                                                (data, Imię, Nazwisko) 

 

 

                             ____________________________________________________ 

                                                                        (podpis) 

 


