
Klauzula informacyjna z art. 14 RODO  

(kontrola spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego) 

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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Rudnie, reprezentowany przez Dyrektora, mający swoją siedzibę przy ul. Szkolnej 9, 44-160 Rudno, 

tel.322303460 email: sprudno@gmail.com; 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: iod@csw.edu.pl; 

3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 RODO  

w celu kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego/obowiązku szkolnego; 

4. Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

6. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania (nie dłużej niż przez okres 10 lat); 

7. Informujemy również, że administrator danych jest w posiadaniu Państwa danych osobowych w zakresie 

(Imię i nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub obowiązkowi szkolnemu), które otrzymał od Wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na 

podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w związku z kontrolą spełniania 

obowiązku przedszkolnego i szkolnego; 

8. Przypominamy również o obowiązku informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora 

szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku wynikającego z art. 33 

ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych; 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  

z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2; 

11. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Prawa oświatowego, odmowa 

podania danych będzie skutkowała niespełnieniem wymagań wynikających z przepisu prawa a w 

konsekwencji będzie podlegało egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/skok.asp?qdatprz=01-07-2020&qskok=217@P217A2,5151@P5151A2,

