
  

     KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

niezbędnych w realizacji zapewnienia obsługi dowozu dziecka  
do szkoły   

 
Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w  Ładach, Szkoła Podstawowa  im. Ks. Józefa Poniatowskiego 

Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn 

 
 Zgodnie z art. 13 ust.1 -2 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych) – dalej zwane RODO  

      Od 25 maj 2018 r. obowiązują nowe zasady przetwarzania danych osobowych, które nakładają na 
naszą jednostkę dodatkowy wymóg poinformowania Cię m.in. o zakresie przetwarzanych danych, 
sposobie dbania o ich bezpieczeństwo, podstawie prawnej na bazie której jesteśmy zobowiązani do 
przetwarzania Twoich danych i cyklu „życia” gromadzonych informacji w kontekście celu dla którego 
te wszystkie czynności realizowaliśmy. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
 

Administratorem danych osobowych  jest : 
Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w  Ładach, Szkoła Podstawowa  im. Ks. Józefa Poniatowskiego  

 Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn 
 Kontakt z Administratorem danych : Telefon :  (22) 720-25-69; mail:sekretariat@zsplady.raszyn.pl 

 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

  
 Nadzór nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związanych z celem i jego 

poszczególnymi procesem pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD) Robert KOZŁOWSKI, z którym 
można uzyskać kontakt : telefon: 604 362 559  oraz  mail: iod@cdkp.pl   

  
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 Dane osobowe będą przetwarzane w poniższym celu: 
  

 
Cel przetwarzania 

 

 
Podstawa przetwarzania 

 

 Realizacja procesu organizacji dowozu 
dzieci do placówki szkolnej 

 
Zakres danych przetwarzanych : 

 Imię i nazwisko dziecka 

 Klasa, do której uczęszcza dziecko 

 Adres zamieszkania dziecka 

 Szkoła, do której uczęszcza  
 

 
Art. 6 ust. 1. Pkt. c) RODO 
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 
 

a) Art. 39 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. (Dz.U. z 2018 r. poz.996 ) – Prawo 
oświatowe  

 
 

mailto:iod@cdkp.pl


POZYSKIWANIE DANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ  
 

Dane osobowe będą zbierane w sposób bezpośredni od opiekuna prawnego dziecka będącego 
stroną wnioskującą o ujęcie dziecka w ramach organizowanej usługi dowozu. 
Administrator danych nie przewiduje pozyskiwania danych z innych źródeł , niż bezpośrednio. 

 
KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE 

 
Dostęp do przetwarzanych danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione przez 
Administratora danych do obsługi wyszczególnionego celu i tylko w zakresie niezbędnych do 
wykonywania obowiązków na zajmowanym przez nich stanowisku lub przydzielonej czynności dla 
osiągnięcia wykazanego celu Administratora.  
 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
 
Twoje dane osobowe oraz dziecka znajdującego się pod Twoją opieką prawną  będą 
przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji obowiązków związanych 
z zabezpieczeniem i dokumentowaniem przeprowadzonego procesu dla wykazanego celu tj. 3 mc 
po zakończeniu roku szkolnego, chyba, że wystąpi konieczność prawnego dochodzenia roszczeń - 
wówczas wskazany okres zostanie przedłużony do wymagalnego w prawie o czym zostaniesz 
powiadomiony. 
 

PRAWO OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  
Zgodnie z RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawienia), prawo do usunięcia danych 
osobowych , w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawozdania władzy publicznej, prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych , prawo wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych.  

 
PRAWO DO SKARGI 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO z siedzibą dotyczącej ochrony danych 
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. ( RODO ). 
 

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH 
Podanie danych osobowych dla Administratora jest obowiązkiem wynikającym z podanych w 
klauzurze wymogów prawa oraz warunkiem koniecznym do wykonania czynności 
zabezpieczających potrzebę leżącą w Twoim interesie. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, 
a konsekwencją braku ich podania będzie brak możliwości ujęcia osoby Twojego dziecka w 
realizowanym procesie dowozu uczniów do placówki szkolnej, o które się Pan/i ubiega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

w  
Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w  Ładach, Szkoła Podstawowa   

im. Ks. Józefa Poniatowskiego 
 

 w celu : 

 
„Zapewnienia realizacji obsługi dowozu dziecka  

do szkoły ” 

 
 
 
Oświadczam, że w dniu ………………………  zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli Informacyjnej 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych w placówce :  

 
Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w  Ładach, Szkoła Podstawowa  im. Ks. Józefa Poniatowskiego 

Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn 
 
Zostałem poinformowany o celu i zakresie przetwarzania moich danych osobowych, wymagalności 
podania jej na podstawie wymogów prawa nakładających na Administratora konieczność ich 
przetwarzania oraz należnych mi prawach wynikających z przepisów RODO, w tym możliwości 
skorzystania z kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych zabezpieczających poprawność 
przetwarzania moich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO, w przypadku gdy moje prawa 
będą naruszane.  
 
 
………………………………………..                                                                      ……………………………………………….  
        / miejsce, data /                        / czytelny podpis osoby oświadczającej/ 


