
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 
 
 
 Informujemy, że administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)  jest 
Szkoła Podstawowa nr 91 w Krakowie z siedzibą 31-935 Kraków, os. Handlowe 4 i są one podawane w celach: 
 

1. Realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. ( 
Dz.U z 2017r., poz 59 z późń. zm) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. 
z 2017r., poz. 2198 z późń. zm.)       

2. Zapewnienia realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i 
sportowych w placówce ( w tym konkursy przedmiotowe i  sportowe organizowane na terenie szkoły 
oraz organizowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Krakowską Olimpiadę Młodzieży )    

3. Wykorzystania wizerunku ucznia poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej zsos1.pl, na 
tablicach ściennych oraz na potrzeby informacji i promocji placówki 

 
Informujemy, że: 

1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 

2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez pisemne złożenie informacji w 

sekretariacie szkoły (druk szkolny). 
3. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki, archiwizowane przez 5 lat – w odniesieniu do punktu 1 i 

2, 1 rok w odniesieniu do punkt 3, następnie trwale usuwane 

5. Odbiorcą danych osobowych są: 
- Szkoła Podstawowa nr 91 w Krakowie, 

- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych ucznia na podstawie odpowiednich przepisów prawa 
- podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające). 
6. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych: 
- Jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w odniesieniu do punktów 1 i 2 

- ma charakter dobrowolny w odniesieniu do punktu 3 
8. Konsekwencją niepodania danych jest: 

- brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz realizacji obowiązku szkolnego w SP nr 91 

w Krakowie -  w odniesieniu do punktów 1,2 
-  brak możliwości zamieszczenia wizerunku ucznia na stronie internetowej szkoły, materiałach informacyjnych i 

promocyjnych placówki- w odniesieniu do punktu 3 
 

9. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie danych osobowych 
 

10. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 

7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz.2198), ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U z 2017r. 
poz.59) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U z 2017r. poz.1646) 

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała. 

 
 
 
................................ r.                         ………………………………………………. 

        Data               Podpis rodzica / prawnego opiekuna 


