
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

1) Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Zespół Placówek Edukacyjno-
Wychowawczych w Gołdapi reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wojska 
Polskiego 18 , 19-500 Gołdap. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu 
e-mail: iod@powiatgoldap.pl, nr telefonu 87 615-44-36 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO — w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze, tj. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych                 
i opiekuńczych placówki szczególnie na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo 
oświatowe (a także Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Ustawy o systemie 
informacji oświatowej, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wraz z rozporządzeniami 
do w/w ustaw), takich jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, 
realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań              
z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, 
realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie 
świetlicy szkolnej; 

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO — w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia Szkoły 
poprzez zastosowaniem monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 108a Ustawy Prawo 
oświatowe; 

c) art. 9 ust. 2 lit. h RODO — w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia 
uczniów, realizacji zadań z zakresu BHP; 

d) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO - na podstawie zgody udzielonej w celach 
określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, tj. w celu promowania 
działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia poprzez udostępnianie tych 
informacji wraz z wizerunkiem ucznia na oficjalnych stronach internetowych Administratora, 
a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, zawodach sportowych, 
wycieczkach, imprezach, żywienia uczniów, korzystania z pomocy 
psychologicznopedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW, itp; 

4) Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły będą mieć 
wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji 
obowiązków służbowych. 

Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty, którym należy udostępnić dane           
w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone 
do zrealizowania celów przetwarzania, np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium 
Oświaty, Policja, podmioty medyczne, Gmina (wraz z jednostkami podległymi wyłącznie        
z zakresie ich działalności statutowej), Związek Harcerstwa Polskiego (drużyna Harcerska). 
Dane przetwarzane w celach promocyjnych Szkoły i uczniów będą udostępniane na 
oficjalnych stronach internetowych Administratora, tablicach informacyjnych, gazetkach, 
kronikach lub na stronach internetowych mediów  (w szczególności lokalnych). 

5) Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie 
uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w szczególności 
przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez 
Administratora, w tym związanych z archiwizacją 
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6) Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz 
danych swoich dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 

Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9) Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest 
wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do 
podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę 
względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak 
zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację 
głównych zadań przez placówkę względem ucznia. 

         Oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną dla rodzica / opiekuna 

prawnego. 

   (data) (podpis rodzica / 
opiekuna prawnego) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

 

 

imię i nazwisko dziecka (dzieci)  
 
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii                  
i dokumentacji filmowej) przez  Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi, 
zarejestrowanego podczas, zajęć, uroczystości szkolnych, projektach i programach, konkursach       
i zawodach. 
 
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczenie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko 
oraz wyników osiągniętych w konkursach i zawodach na szkolnych tablicach informacyjnych,     
w kronikach i gazetkach oraz na oficjalnych stronach internetowych Szkoły, Organizatorów         
i mediów, w celach promocyjnych i informacyjnych. 
 

Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka nie może być użyty  w formie lub 

publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste. 

 
 (data) (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 


