
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

w związku  rekrutacją do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana 

Twardowskiego w Biłgoraju 

 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej „RODO”, 

informuję Państwa, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa  

nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj ul. Nadstawna 62 A.  

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez email: iod@bilgoraj.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Państwa dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane w celu realizacji działalności 

edukacyjno-wychowawczej oraz opiekuńczej świetlicy szkolnej, a w tym prowadzenie 

dziennika zajęć zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Ustawą  

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 9 ust. 2 lit.  

g RODO – w przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii, jak dane o zdrowiu 

(przetwarzanie na podstawie prawa ze względów związanych z ważnym interesem 

publicznym z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane, a następnie w celach archiwalnych  i przechowywane przez okres wynikający  

z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji dot. archiwizowania danych obowiązujących 

u Administratora w roku szkolnym 2022/2023 (zgodnie  Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych). 

5. Odbiorcami danych  mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, takie jak 

podmioty zapewniające obsługę, serwis i utrzymanie systemów informatycznych 

wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu np. dostawca dziennika elektronicznego. 

6. Przysługuje Państwu prawo żądaniaod Administratora dostępu do danych osobowych swoich 

oraz dziecka (na podstawie art. 15 RODO), ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), 

usunięcia (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 

RODO), przenoszenia danych  (na podstawie art. 20 RODO)oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość 

realizacji tych praw.  

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie danych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

decyzje o Państwa danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.  

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.W przypadku 

niepodania danych niemożliwe będzie zapisanie Pani/Pana dziecka do świetlicy szkolnej, 

wówczas wniosek może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia lub rozpatrzony odmownie. 

 

 


