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Klauzula informacyjna dla rodzicow i Pravvnych Opickunow uczniow Szkoly
Podstawowcj Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i List.2 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z 27 kvvietnia 2016 r.
informuje, iz:

• administratorem danych osobowych uczniow i rodzicow jest Szkola Podstawowa Nr 36 im. Ju l iana
Tuwima z siedzibcj w Zabrzu Plac Warszawski 6 reprezentowan^ przez dyrektora szkoly mgr Krystyne
Wisniewska.

« Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu
jest Sekretarz szkoly, dane kontaktowe: email: sp36zabrze@poczta.onet.pl

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane be_da_ w zakresie clzialalnosci dydaktyczno - wychowawczej,
zgodnie z art.,6 ust.l pkt.ac. RODO oraz Rozporzadzeniem MEN z dnia 31 sierpnia 2017 Dz.U. z 2017
r.poz.1646) w sprawie sposobu prowadzenia przez publicznc przedszkola, szkoly i placowki
dokumentacji na czas realizowania obowiazku szkolnego.

• Odbiorc^ Pani/Pana danych osobowych beda pracovvnicy pedagogiczni i pracownicy a d m i n i s t r a c j i
Szkoly Podstawowej Nr 36 im. Jul iana Tuwima w Zabrzu.

• Pani/Pana dane osobowe nie bed^ przekazywane do pahstwa trzeciego.

• Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane do zakohczenia edukac j i w Szkole Podstawowej Nr 36
im. Juliana Tuwima w Zabrzu oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

• Posiadajcj Pahstwo prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostovvania, usuniecia.
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania (jezeli
przelwarzanie odbywa si$ na podstawic zgody), ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnieciem.

• Maja Pahstwo prawo wnies ien ia skargi do GIODO, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych
dotyczacych narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dn i a 27
kwietnia 2016 r.

• Poclanie przez Pana/Pani£j danych osobowych jest wymogiem Prawa Oswiatovvego.
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