
 KLAUZULA  INFORMACYJNA  

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka/podopiecznego 

jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątkowisku, Piątkowisko 107, 95-200 

Pabianice, adres e-mail: zsppiatkowisko@wp.pl 

2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Piątkowisku tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem możliwy jest pod adresem e-mail: 

sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl  

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.                 

6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy 

korespondencja. 

7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do cofnięcia zgody. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

Dyrektor  Jakub Olejnik 

 (podpis administratora danych osobowych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ OGÓLNEJ DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ 

DO ODBIORU UCZNIA 

 

Zgodnie z art. 14 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka/podopiecznego jest 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątkowisku, Piątkowisko 107, 95-200 Pabianice, adres e-

mail: zsppiatkowisko@wp.pl 
2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Piątkowisku tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem możliwy jest pod adresem e-mail: 

sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl  
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 59) i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych 

i wychowawczych w placówce. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do końca roku szkolnego. 

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

oraz Państwa dziecka/podopiecznego, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

6. Pani/Pana dane osobowe otrzymano od rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu 

na przepisy prawa oświatowego wymienione wyżej w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

 

 

 

Dyrektor  Jakub Olejnik 

 (podpis administratora danych osobowych) 

 

 

 

 

 

 

 

 



WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ UMIESZCZONEJ NA STRONIE 

INTERNETOWEJ SZKOŁY(w zakładce kontakt) 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka/podopiecznego 

jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątkowisku, Piątkowisko 107, 95-200 

Pabianice, adres e-mail: zsppiatkowisko@wp.pl 

2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Piątkowisku tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem możliwy jest pod adresem e-mail: 

sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl  

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.                 

6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy 

korespondencja. 

7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do cofnięcia zgody. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

Dyrektor  Jakub Olejnik 

 (podpis administratora danych osobowych) 

 

 

 

 

 


