
KLAUZULA  INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

……………………., ……… 2018 r.
 

           (miejscowość i data) 

 

Ja, niżej podpisany/a 

 

……………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko, adres osoby, która przekazała dane osobowe     

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane 

z innych źródeł) 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), informujemy, że:  

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana dzieckajest Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie, ul. Szewska 7  

2) podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor@bezpieczne-

dane.eu 

3) Pani/Pana dziecka Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celu zapisu 

dziecka na półkolonię oraz organizacji półkolonii - na podstawie art. 6 ust 1 pkt 

cRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

4) odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wychowawcy, pielęgniarka oraz 

kierownik półkolonii 

5) dane osobowe Pani/Pana  dzieckabędą przechowywane przez okres 5 lat 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem  



7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

 Czy wyrażaPani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowychPani/Pana dziecka, 

zamieszczonych w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, przez Szkołę Podstawową nr 2 

im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie, ul. Szewska 7 w celu realizacji zadań związanych 

z organizacją i prowadzeniem półkolonii zgodnie z Rozporządzeniem MENz dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, Regulaminem uczestnika półkoloniioraz Regulaminem 

naboru uczestników i ogólnych zasad organizacji półkolonii w roku 2018 w Szkole Podstawowej nr 

2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie 

 

 TAK  

 NIE     

 

 

        …………………………………….. 

        podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

pieczęć i podpis ADO     data i potwierdzenie odbioru pisma 

 

 


