
KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH SZKOŁĘ 

 

I 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi, ul. Szkolna 20, 63-

842 Pudliszki reprezentowany przez Dyrektora jednostki 

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się: 

- pod adresem korespondencyjnym: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach z oddziałami 

integracyjnymi, ul. Szkolna 20, 63-842 Pudliszki 

- telefonicznie: (65) 573 81 52 

- pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@sppudliszki.pl 

 

 

II 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem adresu e-mail: kas5@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z 

inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

 

III 

 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) tj. ciążący na szkole obowiązek zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach (art. 1 pkt 14 Prawa 

oświatowego). Państwa dane osobowe przechowywane będą nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów, 

w których są one zgromadzone. Po osiągnięciu tego cel Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie 

usunięte. 

 

IV 

 

ODBIORCY DANYCH 

 

1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w następujących przypadkach: 

a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. organom państwowym np. 

policja, prokurator 

 

 

 

 

 

mailto:kas5@onet.pl


 

V 

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ 

 

1. Macie Państwo następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych: 

- dostępu do danych osobowych, 

- sprostowania danych osobowych, 

- usunięcia danych osobowych, 

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, 

wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w 

jakim zakresie chce skorzystać. Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje 

(decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; 

 

VI 

 

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym 

można kontaktować się w następujący sposób: 

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/ 

p/kontakt; 

3) telefonicznie: (22) 531 03 00. 
 

 


