
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REJESTRU WEJŚĆ DO 
PLACÓWKI 

 
Na podstawie 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  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 
 

 

Administrator Danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łowinku 
ul. Szkolna 1, 86-120 Pruszcz 

Dane kontaktowe 

Z AD można się skontaktować: 

− email: sekretariatsplowinek@pruszcz.pl 

− tel.:  (52)  562-98-87 

Inspektor Ochrony Danych mgr Bogdan Głowacz – partnersystem.iod@gmail.com 

Cele przetwarzania oraz 
podstawa prawna  

przetwarzania 

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa 
w szkole wynikającego z przepisu prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
Prawo oświatowe tj. rejestracji osób odwiedzających placówkę w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. 

Zakres przetwarzanych 
danych osobowych 

Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu zgodnie  
z zasadą minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO) i obejmują imię, nazwisko oraz numer kontaktowy. 

Okres, przez który będą 
przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 
tj. przez okres nie dłuższy niż 30 dni. 

Odbiorcy danych 
Podmiot przetwarzający 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy 
przepisów prawa np. SANEPID. 

Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Dodatkowe informacje 

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne; 
b. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi 

wejście na teren budynków Administratora. 
c. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału 
człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana. 

d. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas danych osobowych można znaleźć na stronie www 
placówki. 
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