
KLAUZULA INFORMACYJNA 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie                                            

w Jelczu-Laskowicach 

DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 

Zgodnie 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy że:    

 

1. Administratorem Pani/Pana – rodzica uczniów  danych osobowych jest 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-

Laskowicach., tel.: 71 318 12 10,                                                                                

adres email: psp2jelcz_laskowice@poczta.onet.pl 
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w  PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Jelczu-Laskowicach możliwy jest pod adresem email:  

wojciech@huczynski.pl, nr tel.: 604 907 222. 

3. Dane osobowe Pana/i/ dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 
1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji 
zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo 
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy                        
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)                                                
w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych                                 
i wychowawczych w placówce. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe 
ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie                                            
z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. 
zm.). 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.). 

7. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

8. Posiada Pan/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych. 

  
Podpis Administratora 
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