
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: 

RODO), informuję, że: 

 

Administrator danych: 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza 

Kościuszki z siedzibą w Wejherowie przy ul. Śmiechowskiej 36, tel. 58 672 10 73, e-mail: 

sekretariat@sp6wejherowo.pl    

 

Inspektor ochrony danych: 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 6 z siedzibą  

w Wejherowie to: ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, e-mail: iod@um.wejherowo.pl,  

tel.: 58 677 71 37 

 

Cel przetwarzania danych osobowych: 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, b i c RODO i wyłącznie w 

celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez 

Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody. 

 

Odbiorcy danych: 

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

Okres przechowywania danych osobowych: 

  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego. 

 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 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; 
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Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO 

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych 

odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Nie dotyczy. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 


