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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) z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych oraz Pani/Pana dziecka jest: Szkoła Podstawowa Nr 9 z siedzibą w 

Legnicy przy ulicy Marynarskiej 31, 59-220 Legnica, telefon kontaktowy: 76 7233 130, adres email: 

sekretariat@sp9.legnica.eu . 

2. Administrator danych informuje, iż został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego funkcję pełni 

Pani/Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych, 

edukacyjnych oraz pedagogicznych w związku z uczestniczeniem dziecka na półkoloniach. 

4. Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO- w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w 

związku z zapisem Pani/ Pana  dziecka na półkolonię oraz z organizacją półkolonii -świadczeniem usług 

edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych w postaci zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży szkolnej wynikających  m.in.:  z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  z 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i 

młodzieży, z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, z regulaminu 

półkolonii. 

b) art.  6 ust. 1 lit. c  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego    

na Administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (w przypadku danych szczególnych kategorii 

określonych w art. 9 ust. 1 RODO) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika 

półkolonii, w związku z przekazaniem przez Panią/ Pana informacji o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z 

niepełnosprawności, innych istotnych  danych  dotyczących stanu zdrowia uczestnika półkolonii, jego 

rozwoju psychofizycznego i stosowanej diety w związku z przepisami takimi jak: 

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

c) art. 6 ust. 1 lit b RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,      

której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem      

umowy, w związku z zawarciem i realizacją umowy uczestnictwa dziecka w półkoloniach, 

d)  6 ust. 1 lit. e RODO – w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi m.in. w celu ochrony mienia i 

zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 – doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora 

szkoły (placówki) – zapewnianie bezpiecznych warunków zajęć i pracy, art. 7 ust. 2 pkt  6 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, art. 9a. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, art. 15, art. 22 (2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 
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5. Odbiorcami  danych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka będą podmioty, z którymi współpracuje 

Administrator tj. dostawcy usług i świadczeń, które są realizowane w ramach zorganizowanej półkolonii 

(np. muzea, kina, firmy przewozowe) a także  inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów 

prawa. 

6. Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/ Pana dziecka znajdujące się w dokumentacji półkolonii będą 

przetwarzane przez okres trwania wypoczynku  a następnie przez okres, w którym Administrator jest 

zobowiązany do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z 

ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach czyli przez 5 lat liczonych  od  

dnia zakończenia półkolonii. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/ Pana oraz Pani/ Pana dziecka jest wymogiem 

ustawowym, gdy podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, jest wymagane do realizacji celu, 

gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Brak ich podania 

uniemożliwi realizację celu dla którego zostały zebrane.  

Podanie przez Panią/ Pana danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy uczestnictwa dziecka w 

półkoloniach,  brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. 

8. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne i 

organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych 

odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 

9. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w 

ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO. 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów 

RODO. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Dane  osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka  nie są przetwarzane przez Administratora danych 

w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

12. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

   

  

 


