
R O D O 
 Klauzula informacyjna Społecznej Językowej Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie.  

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
 
Zgodnie z art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Społeczna Językowa Szkoła Podstawo-

wa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie ul. 
Brzeźnicka 59; 42-215 Częstochowa. 

 
2. Z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:  

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@dobraszkola.edu.pl. 
c) listownie na adres siedziby administratora – ul. Brzeźnicka 59; 42-200 Częstochowa. 
 

3. Dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, oraz takich jak np.: 
- udział w konkursach, 
- udział olimpiadach, 
- udział w zawodach sportowych,  
- udział w imprezach szkolnych, 
- udział w wycieczkach, 
- w trakcie uczestnictwa dziecka w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych 

przez szkołę. 
zgodnie z: 
- ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe Dz.U z  2017 r. Poz. 59   
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.  
 
5. Kategoria danych osobowych: zwykłe i dane wrażliwe (np. informacje dotyczące dysleksji ucznia czy 

informacje o stanie zdrowia). 
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6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty: 
a) Upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak np.: 

- Rada rodziców,  
- Pielęgniarka szkolna,  
- Kuratorium Oświaty, 
- Organ Prowadzący—Zarząd SKT nr 188 

b) Podmioty z którymi Administrator zawarł umowę np.  
- Firmy świadczące usługi doręczenia korespondencji, 
- Firmie świadczące usługi informatycznej obsługującej Administratora, 
- Firmy dostarczające i serwisujące oprogramowanie, 
- Firmie Świadczące usługi archiwizacyjne, 
- Ubezpieczyciele,  
- Innym nie wyszczególnionym w przypadku związania z przedmiotem zakupu towaru lub usługi.  
 

7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od 
Administratora: 

- dostępu do treści  danych osobowych swojego dziecka, 
- sprostowania (poprawiania) danych osobowych swojego dziecka, 
- usunięcia danych osobowych swojego dziecka  po upływie wskazanych okresów, 
- ograniczenia ich przetwarzania, 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
- prawo do przenoszenia danych. 
 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Szkołę Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedziba przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.  
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