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INFORMACJA DLA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW  
DZIECI ZAPISANYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

ORAZ DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

 
Administratorem Pana/i danych 
jest: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 
im. Jana Pawła II w Sanoku 

z siedzibą: ul. Przemyska 80 38-500 Sanok 
Administrator powołał Inspektora 
Ochrony Danych oraz udostępnia 
jego dane kontaktowe: 

Ilona Pisaniak 
kadry@sp6sanok.pl  

13 46 309 96 
Pani/Pana dane będą przetwarzane 
w celu: 

Realizacji przepisów prawa określonych m.in. w Ustawie z dn. 14.12.2016r. Prawo oświatowe, 
Ustawie z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 
dn. 25.08.2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji, głównie: 

 w celu zapisania dziecka do świetlicy Szkolnej 

 w celu wybierania dziecka ze świetlicy na podstawie podpisanej zgody, 

 w celu realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych realizowanych przez Świetlicę 
Szkolną w Szkole Podstawowej Nr 6 w Sanoku, organizacji zajęć świetlicy oraz 

zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa Pani/Pana dziecka oraz kontaktu z 
Panią/Panem w sprawach związanych z pobytem dziecka w świetlicy szkolnej, co 

stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o 
przesłankę legalności ich przetwarzania, o której mowa w Art. 6, ust. 1 lit. a RODO 

Podstawą do przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz 
danych osobowych ucznia jest: 

 Art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO  
 Ustawa z dn. 14.12.2016r. Prawo oświatowe 
 Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25.08.2017r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
Informacja o przekazywaniu danych 
do innych podmiotów (odbiorcy 
danych osobowych): 

 Pana/Pani (dziecka) dane mogą być udostępniane innym przedmiotom, jeżeli 
obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa 

 Do Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka mogą też mieć 
dostęp inne podmioty przetwarzające dane w imieniu szkoły, np. podmioty świadczące 

na rzecz szkoły pomoc prawną, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, usługi 
BHP, opiekę zdrowotną itp. 

 Pana/Pani (dziecka) dane nie będą przekazywane do państw trzecich 

Okres  przechowywania danych: Dane osobowe dziecka będą przetwarzane i przechowywane przez okres uczęszczania do 
świetlicy szkolnej, następnie zostaną usunięte w sposób zapewniający ich należytą ochronę.   

 Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarza Szkoła w ww. celach przysługuje: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO; 
d) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO 

z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO; 
e) prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne 

z prawem przetwarzanie danych osobowych. 
Z 

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarza Szkoła w ww. celach nie przysługuje: 
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 
W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje  

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody na ich przetwarzanie. 

mailto:kadry@sp6sanok.pl


1. PoInformacja o wymogu/dobrowolności 
popodania danych osobowych: 

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka w zakresie danych 
przewidzianych w ww. przepisach prawa (Art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO) jest obowiązkiem 

wynikającym z tych przepisów. Podanie danych w pozostałym zakresie ma charakter 
dobrowolny ale jest niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki i bezpieczeństwa 

podczas pobytu w świetlicy. 
Zautomatyzowane podejmowanie  

decyzji: 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka Szkoła nie będzie podejmował  

wobec Pani/Pana i dziecka zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

……………………………………………………………….. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


