
Klauzula informacyjna dla rodziców, opiekunów prawnych: 

Zgodnie z art. 13 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, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała 
Sopoćki ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok 

2) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie 
podmiotu danych, prosimy o prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
sp42@iod.expert 

3) dane osobowe przetwarzane będą: 

 w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem 
kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (wynikające z art. 40 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). 

 zawarcia lub przystąpienia do umowy i jej wykonania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) dochodzenia roszczeń związanych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e, jako niezbędne do celów wynikających 
z zadań realizowanych w interesie publicznym 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa . Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom 
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,  
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
9) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. 
10) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane . 
 
 
 


