
Klauzula informacyjna 

 

Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych 

osobowych moich i mojego dziecka. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka dla celów związanych z organizowaniem kształcenia i specjalnych 

działań opiekuńczo – wychowawczych dla ucznia przyjętego do podmiotu leczniczego przez 

Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka jest 

Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce z siedzibą przy ul. Słowackiego 10 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

 Imię i nazwisko: PAWEŁ STACHURA 

 Nr telefonu: 604-997-854 

 e-mail: zs_uzdrowisko_rabka@o2.pl    

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu  

związanym z organizowaniem kształcenia i specjalnych działań opiekuńczo– 

wychowawczych dla ucznia przyjętego do podmiotu leczniczego na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy  

o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U.  

z 2018 r. poz.996). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka będzie personel 

pedagogiczny Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce 

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres 

pięciu lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych Dziecka oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana bądź Dziecka dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w kształceniu  

w naszej placówce. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. 
 

………………………….………………………………… 

               podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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