
 

 2.Klauzula informacyjna przy przetwarzaniu danych na podstawie przepisów prawa  
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
Drogi Rodzicu/Opiekunie! Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO (art.13 ust.1 i ust.2), 
pragniemy poinformować, że: 1. administratorem Twoich danych osobowych oraz Twojego dziecka jest 
Szkoła Podstawowa nr 64 z siedzibą w Krakowie (31-465), ul. Sadzawki 1,  
2. Dane osobowe są podawane w celu: a. realizacji procesu edukacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO 
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  
b. publikacji wizerunku Twojego dziecka w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę- wrt.6 ust. 1 lit. a),  
c. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami zgodnie z art.6 ust.1 lit e) tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi.  
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 64 w Krakowie 
możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: : inspektor3@mjo.krakow.pl, ul. 
ul. Sarego 4, 31-047 Kraków- Pan Krzysztof Krall.  
Informujemy, że:  
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
 
W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit a) tj. Twojej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych ( np. publikacji wizerunku Twojego dziecka), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  
2. Dane osobowe będą przechowywane w związku z edukacją przez okres jej trwania oraz po jej ustaniu przez okres 
wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach.  
 
W przypadku przetwarzania na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.  
3. Odbiorcami/ czyli firmy lub instytucje, którym dane mogą być udostępnione/ danych osobowych mogą być podmioty 
z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych, organy władzy państwowej na podstawie przepisów 
prawa.  

4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 
siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.  

6. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.  

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.  

 


