
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

dla członków Rady Rodziców oraz Rad Oddziałowych SP 342 

Administratorem danych osobowych członków Rady Rodziców SP 342 oraz Rad Oddziałowych jest 

w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 342, im. Jana Marcina Szancera, 03-138 Warszawa, ul Strumykowa 

21a. Dane kontaktowe Administratora: tel. 22 676 53 80, e-mail: sekretariat@sp342.waw.pl. Dane 

kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: rodo@jamano.pl .  

Dane osobowe są wykorzystywane w celach związanych z funkcjonowaniem Rady Rodziców oraz Rad 

Oddziałowych, w szczególności: 

• w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – m.in. w zakresie 

gromadzenia informacji o członkach rady rodziców i rad oddziałowych w ramach prowadzenia 

prac rady rodziców (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym”, 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w pracach Rady Rodziców SP 342 i Rad 

Oddziałowych. Odmowa ich podania uniemożliwi udział w pracach rady rodziców i rad oddziałowych. 

Dane będą przechowywane przez okres wykonania zadań w interesie publicznym (bycie członkiem rady 

rodziców lub rady oddziałowej). 

Administrator nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy podane przez Panią/Pana dane osobowe będą służyły do realizacji zadań członka Rady 

Oddziałowej. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w 

ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to 

przede wszystkim dostawcy systemów informatycznych wspierających Administratora od strony 

technicznej oraz firmy hostingowe. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do 

dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; 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 wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia 

dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile spełnione są warunki 

z art. 20 RODO. 

Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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