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KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

dotycząca zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia Religii 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  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 (tj. Ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s.1) zwanego dalej RODO, informujemy iż: 

I. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 4, reprezentowany przez 

Dyrektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. Kaliska 108A, 87-800 Włocławek (e-mail: 

poczta@baczynski.org,  tel. 54 234 69 60). 

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony 

Pani/Pana danych osobowych poprzez e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl,  

telefonicznie: 54 4270158  lub pisemnie na adres siedziby Centrum Usług Wspólnych Placówek 

Oświatowych we Włocławku, ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek 

III. Cele i podstawy prawne  przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) otrzymania Pani/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) dotyczącej uczęszczania Pani/Pana dziecka 

na zajęcia religii, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Szarych Szeregów we Włocławku. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 12 ust. 1   

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki i religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach, jak również Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 

sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji .  

IV. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres  

pobierania nauki w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku, a następnie przez okres niezbędny do 

archiwizacji tj. przez okres wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

V. Odbiorcy danych 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe Pani/Pana dziecka będą 

ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych 

i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub 

prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, 

w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie (tj. podmiotom dostarczające oprogramowanie 

wykorzystywane w procesach edukacyjnych). 

VI. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowych 

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego  

ani do organizacji międzynarodowych. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

a) dostępu do swoich danych oraz (informacji o przetwarzanych danych osobowych uzyskania  

kopii danych) na podstawie art. 15 RODO, 

b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne na podstawie 

art. 16 RODO, 

c) usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) o ile znajdą zastosowanie 

przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO. 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 

RODO, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, 

f) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 
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g) w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody- ma Pani/Pan prawo 

do  wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana 

zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia 

o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres e- mailowy  Zespołu Szkół nr 4 we 

Włocławku. 

h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

i Państwa dzieci jest niezgodne z prawem. 

VIII. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zorganizowania zajęć dla 

Pani/Pana dziecka. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

 

Administrator Danych Osobowych 

 

 

Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z treścią powyżej zamieszczonej „Klauzuli        

informacyjnej przetwarzania danych osobowych, dotycząca  zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia 

Religii”. 

 

….………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna 

prawnego/ucznia pełnoletniego) 

 

Klauzula zgody 

 

Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku, dotycząca zgody na uczęszczanie dziecka na 

zajęcia Religii. 

 

……………........................................................................ 

                                                                                     (data i podpis rodzica/opiekuna 

 prawnego/ucznia pełnoletniego) 

 

 

 

 

 
 


