
                   

 

 

 

 
Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informuje się, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Wejherowie, ul. Nanicka 22,tel.: 58 672 

17 15,  e-mail zs3@zs3.edu.pl 

2.     Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

nr 2  z  siedzibą w Wejherowie to: 

ul. 12 Marca 195, tel.: 58 677 71 37 : e-mail: iod@um.wejherowo.pl             

3.     Celem zbierania danych jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i      

opiekuńczych na podstawie przepisów ustawy z dnia7 września 1991 r.  o systemie oświaty 

oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej ( Dz. z 2014 r. poz 1170, z późń. zm. )  

oraz innych ustaw i aktów wykonawczych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c  RODO. 

4.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5.     Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych. 

6.    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim.  Odbiorcą Pani/Pana danych będzie personel upoważniony przez  administratora oraz 

odbiorcy zewnętrzni, gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. Mogą to być 

organy państwowe, inni administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane w ramach 

umowy powierzenia z administratorem. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 

archiwizacji wymagany przepisami prawa. 

7.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8.    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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