
KLAUZULA INFORMACYJNA (14) 

Administrator danych 

osobowych 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana *dziecka/małoletniego podopiecznego 

jest Marian Jankiewicz prowadzący Katolicką Szkołę Podstawową w Oleśnicy im. św. Jana 

Apostoła i Ewangelisty ul. Północna 16, 56-400 Oleśnica (dalej: ADO).  

Dane kontaktowe 

Z ADO można się skontaktować: 

a. poprzez adres e-mail: dyrektor@katolicka.edu.pl, 

b. telefonicznie pod numerem: 71 314 49 99, 

c. pisemnie: Marian Jankiewicz Biuro ul. Malinowskiego 5,  56-400 Oleśnica. 

Źródło pochodzenia 

danych osobowych 

Dane osobowe Pani/Pana *dziecka/małoletniego podopiecznego zostały udostępnione 

przez szkołę która zgłosiła Pani/Pana *dziecko/małoletniego podopiecznego do udziału  

w zajęciach organizowanych przez ADO. 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania 

Dane osobowe Pani/Pana *dziecka/małoletniego podopiecznego będą przetwarzane  

w celu udziału w zajęciach (spieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej) organizowanych przez 

ADO na podstawie wykonywania ciążących obowiązków prawnych (Prawo oświatowe, 

Statut, 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Okres, przez który będą 

przetwarzane dane 

osobowe 

Dane osobowe Pani/Pana *dziecka/małoletniego podopiecznego będą przetwarzane  

w celu udziału w zajęciach (spieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej) organizowanych przez 

ADO na podstawie wykonywania ciążących obowiązków prawnych przez okres - realizacji 

celu przetwarzania (prowadzone zajęcia, ogłoszenie wyników). 

Kategorie danych 

osobowych 

udostępnionych do 

przetwarzania 

ADO będzie przetwarzał następujące dane osobowe Pani/Pana *dziecka/małoletniego 

podopiecznego: 

a. imię, 

b. nazwisko, 

c. adres e-mail, 

d. data urodzenia, 

e. płeć. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana *dziecka/małoletniego podopiecznego  są: 

a. szkoła zgłaszająca do udziału w zajęciach, 

b. podmioty świadczące usługi webowe (MS Office 365) – dane będą udostępnione do 

Państw trzecich na podstawie art. 46 ust. 2 lit. a) oraz c) RODO, 

c. podmioty świadczące usługi poczty internetowej, 

d. podmioty świadczące usługi serwerowe. 

Prawa osoby, której dane 

dotyczą 

Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do w/w danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych 

osobowych) , 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) w/w danych osobowych,  

c. prawo do ograniczenia przetwarzania w/w danych osobowych. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana *dziecka/małoletniego podopiecznego praw 

lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych 

informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających  

z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej. 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Potwierdzam, że zapoznałem się z w/w informacjami. 

 

…………………………………………………………………….……………. 

                  Data i czytelny podpis osoby informowanej 

 


