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KLAUZULA INFORMACYJNA  

dla OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych 
osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342, im. Jana M. Szancera  z 
siedzibą przy ul. Strumykowej 21a,  03-138. Warszawa (Administrator). Kontakt z Administratorem 
jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 22 676 53 80. oraz adresu e-mail 
sekretariat@sp342.waw.pl 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz 
przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? 

Dane osobowe są przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do odbioru 
dziecka ze Szkoły. 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Przedszkole gromadzi i przetwarza dane osób upoważnionych do odbioru dzieci na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. d, i lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo Oświatowe.   

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH 
Szkoła pozyskała dane osobowe osoby uprawnionej do odebrania dziecka od rodzica/opiekuna 
prawnego dziecka.  
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi jednak 
odbieranie dzieci przez osoby inne niż rodzice lub opiekunowie ustawowi. 
 
Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 
RODO. 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE? 

Dane będziemy wykorzystywać przez okres wykonania zadań w interesie publicznym lub do 
momentu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie (np. do momentu wycofania 
upoważnienia do odbioru dziecka). 
 
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia 

danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 

17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO. 
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Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – 
oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: 
podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom 
przetwarzającym je  
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi 
doradcze, archiwizacyjne) oraz innym administratorom (np. Policji). 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem 
ochrony danych (IOD): e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl; tel.: 22 510 36 20 wew. 233.  
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